Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Blekinge Boulevars 2, 2630, Tåstrup, onsdag den 29-maj-19, 15:00-17:00
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs,,Leni Gruntvig Nielsen, Peer Skjold
Hansen, Allan Claumarch, Søs Vinther og Kenneth Kok
Afbud fra: Birte Bonde Bendixen og Ingelise Svendsen.

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt. Diskussion om standard dagsorden.

Pkt. 2. Opfølgning
fra regionsmødet
3.4.2019

Intet specielt.

Pkt. 3. Nyt fra
formanden m. fl.

Per orienterede om dialogmødet i Sorø sekunderet af Mogens –
formen ikke tilfredsstillende med arbejdsgrupperne. Der var
enighed om, at vi skal sikre os indflydelse på dagsorden for
møderne fremover.
Der er kommet en henvendelse fra dansk sygeplejeråd Region
Sjælland om et møde efter sommerferien, evt. med deltagelse af
LAP og Bedre psykiatri.
Psykinfo holder møde 2 gange årligt. – der er temadag 2. november
som dagsmøde aktive frivillige – Møde om vold /tvang Allan til møde med DH om at klæde politikkerne på.

Pkt. 4. Økonomi –
Regnskab v. Carl
Krebs.

Ingen bemærkninger, alle havde modtaget opdateret regnskab.

Pkt. 5. Eventuelt,
herunder næste
møde.

Efterårets bestyrelsesmøder: 28. August / Yderligere møder
fastsættes her.

Pkt. 6. Regionenskredsens resurser.

Som forberedelse til mødet med DL, afdækkes hvad kan hver
bestyrelsesmedlem kan bidrage med:
Per har som formand for regionskredsen og hvad det medfører
rigeligt at tage sig til – ind imellem er der også for meget.
Allan er formand for Storstrøms lokalafd., er arbejdsramt, og har
ingen interesse i skriftligt arbejde og administration, men tager
gerne ud til møder.
Peer er formand for Næstved lokalafd. Og interesserer sig mest for
det politiske, tager gerne til politiske møder.
Mogens deltager gerne i møder både i lokalt- og regionsregi.
Søs er næstformand i Slagelse lokalafd., og kan deltage i møder
når det er transport mæssigt muligt
Kenneth er formand for Slagelse lokalafd. Vil gerne deltage i kurser
for at blive klædt bedre på.
Leni er formand i to foreninger, formand for uddannelsesudvalget
og dermed rigeligt beskæftiget.
Carl er sekretær og kasserer i Storstrøm lokalafd., kasserer i
regionskredsen og har det godt med det administrative, som kan
klares hjemmefra.

