UReferat fra Regionskreds Sjællands forberedelse til landsmødet.
Jernsbanegade 21a, lokale 7, 4000 Roskilde, onsdag den 19-sep-18, 16:00
Bestyrelsen: Per Harvøe, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Leni Gruntvig Nielsen, Peer
Skjold Hansen, Allan Claumarch, Inge Volder, Søs Vinther.
Gæster: Ingelise Svendsen (næstformand sind), Kenny Volder, Lene Schwartz, Susan
Vridsgaard, Jørgen Knudsen, Nina Löwe Krarup (kandidat til næstformand sind), Mia Kristina
Hansen (Foreningen for børn med angst, SIND aktivitet) og Nini Jetsmark Andersen.
Afbud fra: Mogens Nielsen.

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Præsentation
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Præsentationsrunde bestyrelse og gæster, se ovenfor.

Dagsordnen er skåret ned til nedenstående 2 punkter, resterende
behandles ved et ekstraordinært møde, senere fastsat til den 29.
Oktober.
Pkt. 3. Orientering
Det er anden gang vi holder landsmøde med 3 årigt interval.
om hvad der skal
Gennemgang af landsmøde mappen, herunder bl. a. Beretningen,
ske på landsmødet. den politiske udtalelse, de organisatoriske handleplaner og
Orientering om ny
ændringsforslag samt ændring af vedtægter, indkomne forslag
landsdækkende
såsom besøgsvenner.
Sind aktivitet, Børn Valg af daglig ledelse, valg til hovedbestyrelsen, Årsregnskab og
med angst.
budget. Opstilling af Sind udvalg og de nye kommissorier.
Oplæg fra Mia Kristina Hansen, formand for forening for børn med
angst, som hun var med til at stifte i 2015, en ny sind
landsdækkende aktivitet.
Børns angst er en lidt overset diagnose, der ligesom andre
sindslidelser har gavn af en hurtig indsats. Desværre overser
læreren, lægen og rådgivninger alt for ofte problemerne så mange
familier må ofte vente meget længe på at få det rette tilbud.
Gennemsnitlig har hvert tiende barn angst problemer, nogle
rammes så hårdt at de i måneds- eller årevis må opgive skolen.
Pkt. 4. Sinds
opgaver fremover.
v. Nina Löve
Krarup, kandidat til
næstformand i sind.

Næste møde

Oplæg fra Nina Löve Krarup, (jurist med speciale i psykiatri- og
socialret, alternativ konfliktløsning og kandidat til posten som
næstformand i sind.
Interessen for kandidaturet kommer fra medlemskabet af Sinds
uddanelsesudvalg.
Har Interesse for vilkårene for mennesker med psykisk, fysisk eller
social sårbarhed. Tror at mennesker kan skabe positive
forandringer både individuelt og i fælleskaber.
Har i de seneste 20 år beskæftiget sig med organisation og ledelse
for det sociale og social-psykiatriske felt. Vil realisere visionen om
at alle mennesker har ret til psykisk sundhed.
Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål og fik gode svar.
Bestyrelsen indstillede derfor kandidaten.
Nyt fra lokalafdelinger med fokus på Slagelse. Nyt fra HB, DL. Nyt
fra formanden. Økonomi/regnskab.

