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

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

To punkter tilføjes under pkt 6, Udpege nyt medlem til
patientklagenævnet og noget om psykinfo.

Pkt. 2. Opfølgning
fra tidligere regionsmøder.
Pkt. 3. HB mødet
d17-18. 11.2018.

Fakse nu med i Køge lokalafdeling efter ekstraordinær
generalforsamling.
Første dag gennemgik man grundigt Sind organisationen, specielt
for nye medlemmer (og til repetition for andre), ved grundig
gennemgang af forskellige papirer, specielt hovedbestyrelsens
rolle. Herunder arbejdsbeskrivelser for dele af hovedbestyrelsen.
Næste dag – Familiemedlemskab under diskussion fordele og
ulemper – har været diskuteret før.
De nye udvalg blev nedsat. - Mia var meget aktiv om børn med
angst.
Møde holdes hvert kvartal.

Pkt. 4. Nyt fra
lokalafdelingerne

Ringsted Sorø: Poul er eneste bestyrelsesmedlem, og sekretariatet
kører økonomien. Iben kører sit eget løb i Sorø som vi bør
undersøge nærmere ved fællesmøde i Sorø.
Køge: afholder foredrag om psykisk sårbare på arbejdsmarkedet.
Regnskab indsendt til sekretariatet. Afholder Julebanko.
Ekstraordinær generalforsamling efter Faxe er kommet med i Køge
bugt lokalafdeling.
Roskilde: Julefrokost for bestyrelsen næste uge, hvor fremtidige
møder skal fastlægges. Besøgstjenesten i samarbejde med røde
kors søger besøgsvenner.
Odsherred Kalundborg Holbæk: foredrag i samarbejde med
psykiatri museet med Hans Møller Christensen fra Silkeborg om
depression i en moden alder, han har skrevet en bog.
Generalforsamling 26. februar i Asnæs, forsøger at få Poul Nyrup
til at holde foredrag. Møde med Helene for at optimere bestyrelsen.
Storstrøm: Rebellen fra Langeland til generalforsamling den 11.
februar. Forsøger at afholde udflugt til ”den Blå planet” til foråret.
Forsinket julefrokost med LSV den 22. februar.

Pkt. 5. Dialogmødet Mødet foregik i grupper efter oplæg og efterfølgende debat.
i Sorø den 19.11 m. Deltagerne fandt formen god. LAP fyldte meget. Oplæg fra
psykiatriudvalget
ledelsen savnedes. Referat fra mødet afventes. Arbejdsgruppen
ønskes genoprettet med flere end Tina, mindst 3 politikere. Øget
brug af frivillige fremover. Dialogmøder fortsætter.
Pkt. 6. Nyt fra
formanden m. fl.

Arne Ramskovs periode i patientklagenævnet udløbet, han vil
meget gerne fortsætte men mange mener at han har siddet længe
nok, derfor foreslås Lene Swartz, tidligere oversygeplejerske på
fjorden, som nyt medlem af en enig bestyrelse. Per meddeller Arne

beslutningen snarest.
Efter stort regionalt møde blev der nedsat arbejdsgruppe
bestående af repræsentant fra altheimerforeningen, bedre
psykiatri, LAP og SIND der skulle arbejde videre med ny
inkluderende mødeform.
Det er blevet besluttet at afholde 2 regionale møder årligt, et i
Næstved og et i Roskilde. Birte påpegede at Slagelse psykinfo
tilsyneladende ikke er med, Lene undersøger nærmere.
Psykinfo folder om arrangementer har for korte deadlines.
Pkt. 7. Økonomi Regnskab v. Carl.

Pkt. 8. Generalforsamling 2019

Pkt. 9. Eventuelt

Regnskab godkendt. Der bliver budgetteret underskud i år.
Budget bør næste år tilrettes til nedsatte indtægter.
Det bør overvejes om lokalafdelinger skal yde mere til eksempelvis
transportomkostninger.
Fastsættelse af en hverdag, tirsdage 12. & 26. marts bør være i
Ringsted måske på deres værested ”Bjælken”, ligger måske for
langt fra stationen. Emner til generalforsamlingen, som foredrag
måske med Hans Møller Christensen, se pkt.4.
Næste møde 9. Januar og efterfølgende onsdag den 6. marts.

