Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Jernsbanegade 21a, lokale 7, 4000 Roskilde, onsdag den 20-juni-18, 16:00
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Leni Gruntvig
Nielsen, Peer Skjold Hansen og Allan Claumarch.
Afbud fra: Inge Volder og Søs Vinther.

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat fra sidste møde er lagt ud på SIND region Sjællands
hjemmeside.
Dagsorden godkendt med nyt punkt fremover, ”opfølgning på
sidste møde”.
Forslag om andet standard punkt ”aktuelle politiske situation”

Pkt. 2. Landsmødet

8 deltagere tilmeldt fra regionen, Inge Volder kommer privat,.
Herudover deltager Susan Vridsgård fra Slagelse lokaladfdeling
som gæst. Regionen dækker i første omgang betalingen, hvis der
er behov derfor.
Der er endnu ingen forslag til landsmødet fra lokalafdelingerne.
Næstformandskandidat Nina Løve Kragh Inviteres til næste møde,
Per udsender indstilling fra Nina Love Krarup og inviterer hende.
Forslag om en udarbejdelse af en udtalelse fra Landsmødet i
stedet for de hidtidige politiske handleplaner.

Pkt. 3. Nyt fra HB,
DL. Og lokalafdelinger

HB Mødet på lørdag kommer i høj grad til at handle om
landsmødet.
Økonomien er blevet bedre efter modtagelse af flere arveindtægter.
Forslag om tema for medlemskonference, psykiske vanskeligheder
og samtidig misbrug.
Regionskursus om recovery, åben dialog samt psykisk førstehjælp
bestyrelsen foreslår afholdelse i November.
Nyt fra lokalafdelingerne:
Leni: nyhedsbrev med 3 aktiviteter, Vikingesejlads 10 gange,
Prøver at skabe tradition for et årligt arrangement i Sct Hans haven
med frokost og foredrag i år den 29. august 13:00 tilmelding til Per.
Besøg fra dansk røde kors som mangler besøgsvenner fortrinsvis
med Peers tilgang – Følgevenner stoppet før tid, fungerede ikke.
Allan: Storstrøm arrangerer sejltur på maribo søerne med spisning
og deltager i Folkemødet på Møn. Herudover Deltog vi på
Eventyrmessen. Et foredrag er planlagt til sent på efteråret måske i
samarbejde med psykinfo.
Birte: lokalforeningen har fået nyt bestyrelsesmedlem fra
Kalundborg. Bestyrelsesmedlemmer arbejder på en
socialøkonomisk virksomhed i forbindelse med musæet. Deltog
ved sundhedsdag i Holbæk med konkurrence om medlenskab –
Birte på folkemøde på Bornholm men ikke i SIND regi, hørte Knud.
Peer: Lokalafdelingen er under opbygning - overvejer aktiviteter har
tidligere deltaget i eventyrmessen – opfordres til at deltage i KSP,
Allan tager hånd om tilmeldingen.

Pkt. 4. Nyt fra
formanden m. fl.

Slagelse lokalafdeling går bedre, har dog stadig ingen konto, men
den skulle være på trapperne.
Køge Bugt problemer med økonomi/kasserer, så Sinds

sekretariatet med ind over for at udrede trådende.
Ringsted Sorø har ugentlig aktivitet om søndagen i Bjælken.
Afdelingen er i færd med at skifte bank, arbejder på et nyt koncept
om en fællesbank i sind regi, (som andre lokalafdelinger kan
udnytte), sammen med Helene. Iben, som laver aktiviteter i sind
regi i Sorø har regionskredsens støtte og vi skal mødes med
hende.
Invitation til Møde med Social og psykiatriudvalget mandag den 25.
(kaffemøde/dialogmøde) der bør være repræsentanter fra alle
lokalafdelinger, på fremtidige møder og der bør optages referat.
Pkt. 5. Økonomi Regnskab

Regnskabet tilsendt til alle og godkendt.

Pkt. 6. Eventuelt

Næste møde onsdag den 19. september kl 16:00 før landsmødet
og efter at mapperne er modtaget. efterfølgende møde fastsat til
onsdag den 14. November 16:00 ligeledes her i Tinghuset.
Peer projekt slutter ved udgangen af året men det fortsætter næste
år i regions regi.
Ingen forslag til emner til næste møde.
Birte oplyser at Sikringsanstalten bliver 100 år afholdes Nykøbing
S. i juli. Lokalafdelingen deltager på folkemøde i Odsherred i
starten af september

