Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Jernsbanegade 21a, lokale 7, 4000 Roskilde, onsdag den 3.april 2019, 16:00
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs, Leni Gruntvig Nielsen, Peer Skjold
Hansen, Allan Claumarch, Søs Vinther, Kenneth Kok, Ole Riisgaard, og Ingelise
Svendsen.
Afbud fra: Birte Bonde Bendixen,

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Per henviste til efterårs kursus aktiviteter under pkt.6.
Mogens foreslår fast dagsorden punkt: Sager fremtvungen af
udviklingen
Ingelise havde noget om Særlige pladser og Sind medlem i Stevns
udsatteråd.
Ole vil komme ind på sagen under nyt fra lokalafdelingerne.

Pkt. 2. Opfølgning
på møder.

Regionsmødet 190109 ingen kommentarer.

Pkt. 3. Nyt fra lokalafdelingerne.

Mogens var til KSP møde i Vordingborg hvor der var 31 tilmeldt
men kun 10 mødte frem, det ser ikke godt ud. Man påtænker
(derfor) at reducere antallet af møder til to om året, herunder et
temamøde hvor frivillig repræsentanterne ikke deltager, en klar
forringelse.

Generalforsamlingen 190307 ingen kommentarer.

Leni der er udsendt nyhedsbrev med aktiviteter hen over
sommeren. Der er et EU valgmøde på Lindegården arrangeret af
OC hvor repræsentanter fra partierne kommer. Der arrangeres en
tur til Sct. Hans have med efterfølgende besøg på Nikolajs
malerværksted hvor patienterne kan komme og male han har i
øvrigt oprettet et tilsvarende ude på Det er psykiatrisk hospital. Der
er vikingeskibs sejlads og en tur på Bakken.
Kenneth Forsøger at arrangere Påske frokost men der er ingen
tilmeldinger. Der er planer om at deltage på sørbymarket hvis
tilstrækkelige deltagere. Mangler udstyr men fik tilsagn om at låne
fra andre. Cafe hver anden lørdag.
Peer Der er planer om 2 foredrag, men også her mangler
opbakning.
Ole:(Køge Bugt) Orienterede om situationen i Køge bugt
afdelingen, hvor bestyrelsen er gået af. Til generalforsamlingen
mødte kun et stemmeberettiget medlem op sammen med Ole, Per
og Mogens. Derved kunne regnskabet og en mindre ændring af
vedtægten godkendes. Foreningen er nu i henhold til vedtægten
sat på stand-by og administreres af regionskredsen. Der mangler
et medlem til Køge udsatteråd. Stevns kommune har henvendt sig
til Sind for at få udpeget et medlem til deres udsatteråd. Ingelise
havde hørt om udsatterådet som skulle have en deltager fra Sind.
Ole tager hånd om det.
Per: (Ringsted-Sorø) og Mogens havde været til
Generalforsamling. Der var rimeligt fremmøde også af
interesserede i bestyrelsesarbejde, men det blev hurtigt klart at en
sådan sammensætning ikke ville kunne fungere. Resultatet blev at
lokalafdelingen er på stand-by i lighed med Køge Bugt.
Planen for begge lokalafdelinger har været, at der afholdes nye
generalforsamlinger for at tilvejebringe bestyrelser i Maj.

Ole oplyste, at sekretariatet gerne ville have udskudt opstarten af
de nye foreninger og med i projektet jvf. nedenfor tidspunkterne
tager vi derfor op på det kommende møde med DL.
Pkt. 4. Opfølgning
på lokal generalforsamlingerne.

Der var forslag fremme om at starte lidt tidligere, og måske finde
frem til mere tilgængelige steder steder som ligger tæt på offentlig
transport.

Pkt. 5. Projektet

Ole: Orienterede om en ny pulje fra socialstyrelsen som kan bruges
til styrkelse af stillestående eller endnu ikke oprettede
lokalafdelinger. Tanken er at fokusere på 3 regioner med hver 3
lokalafdelinger. Der skal rekrutteres nogle mennesker med
baggrund i psykisk sygdom, Der skal bruges mere garvede
foreningsmennesker og endelig skal man bruge dem der er i
forvejen. Tanken er så at de skal aktiveres ved hjælp af en
medarbejder fra sekretariatet over en toårrig periode. Puljen er på
600000 kr. over to år. Det er tanken for region Sjællands
vedkommende at koncentrerer os om lokalafdeling Slagelse, Køge
bugt, og Ringsted-Sorø, projektet kan startes ded det kommende
møde med DL. I Høje Taastrup onsdag den 29. Maj, eventuelt i
forbindelse med regionsbestyrelsesmødet.

Pkt. 6. Nyt fra
formanden m. fl.
herunder HB, DL &
dialogmøder

Ingelise om særlige pladser: Der er sket udskiftning i styregruppen
og der er ændringer i visitationsregler, se www.regionsjaelland.dk/ps4
og materialet som Ingelise fremsender efter mødet. Leni har
tidligere siddet i arbejdsgruppen som nu er nedlagt, mens Ingelise
sidder i styregruppen, dog med færre møder.
Per om HB mødet: Sind Ungdom er i pengenød og har fået støtte
under skærpede betingelser, mangler samarbejde med lokalafd. I
region Sjælland. Diskussion om arbejdsgangen i administrationen.
Regnskab med overskud godkendt. Valgprogram blev taget op og
en udtalelse udsendt som pressemeddelelse.
DL. intet nyt
Dialogmøder Tina Boel har travlt med valgkampen, men har udtalt
interesse for at fortsætte.
Per har fået en henvendelse fra Dansk sygeplejeråd om et møde i
forbindelse med deres revision af psykiatri visionen og beder om
indspark ved et møde før sommerferien.
Per orienterede om arbejdet i Patient indragelses udvalget, som
arbejder på en Sundhedsaftalen.
Leni og Ingelise orienterede om Patientklagenævnets ulovlige
telemøder, som tilsyneladende er indstillet foreløbig.
Diskussion om regionskreds kursus, hvornår, hvor, hvor længe,
økonomi men venter til efter DL mødet.

Pkt. 7. Økonomi.

Godkendt Carl og Mogens redegjorde for Storstrøms gode
økonomi.

Pkt. 8. Næste
møde og eventuelt

Per orienterede om et foredrag ved generalforsamling i frivillig
centeret. En gammel præst fortalte om domsognets arbejde
herunder salg af en af deres bygninger for et tocifret milionbeløb.
Dato for de næste møde. 29. maj. 1500 og efterfølgende DL
1700 .Møderne holdes i SINDs lokaler i Høje Tåstrup.
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