Referat fra Regionskreds Sjællands generalforsamling.
Kongehavecenteret Svendsgade 102, 4200 Slagelse, tirsdag den 20. marts
2018 kl. 19:00
Deltagere: Mogens Nielsen, Carl Krebs og Allan Claumarch, fra Storstrøm. Birte Bonde
Bendixen og Ingelise Svendsen fra Holbæk-Odsherred-Kalundborg. Benny Volder, Inge
Volder, Anne Ottesen og Susanne Larsen fra Køge Bugt. Poul Kry Poulsen, Ellen Nielsen fra RingstedSorø. Per Harvøe og Nelli Sørensen fra Roskilde-lejre. Søs Vinther fra Slagelse, Peer Hansen fra Næstved.
samt Ole Riisgaard fra sekretariatet. I alt 16 deltagere.

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Valg af
dirigent, referent og
stemmetællere sant
Godkendelse af
dagsordenen

Formanden indledte med at byde velkommen til
generalforsamlingen og Foreslog Ole Riisgaard som dirigent samt
Carl Krebs som referent, begge blev valgt Valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere generalforsamlingen rettidig
indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettiget samt spørge
efter foretningsorden, som endnu ikke er fremstillet hvorfor der
fortsættes uden.
Punkt 11, valg af revisor, flyttes op som nyt punkt 8, vedtaget.
kassereren foreslog at punkt 3, regnskab og punkt 4, budget af
praktiske grunde blev sammenlagt, vedtaget.

Pkt. 2. Kredsbestyrelsens
beretning
fremlægges til
debat og
godkendelse.

I beretningsperioden har vi haft 7. bestyrelsesmøder.
Udviklingen i SINDs medlemstal.
Hele landet er steget fra 6466 til 7106, svarende til 9,9 %. Region
Sjælland steget fra 624 til 743 svarende til 19 %.
Men i Region Sjælland er kun 0,9 promille medlem. Alle de øvrige
regioner ligger over 1. Nordjylland højest med 1,8
Jeg synes vi skal have fokus på at forsætte den gode
medlemsudvikling. Så vi kommer på niveau med resten af landet.
Styrkelse af lokalafdelingerne.
SIND på landsplan havde som én af handleplanerne at styrke
lokalafdelingerne i Region Sjælland. Vi har derfor fået støtte af
Regionskonsulent Helene til dette arbejde.
Det har givet resultater. Vi har fået etableret en lokalafdeling i
Slagelse. Køge bugt og Næstved lokalafdelinger er blevet styrket
og senest har Køge bugt lokalafdeling foreslået at den bliver
udvidet med Fakse kommune. Derved er alle kommuner dækket af
en lokalafdeling. Det betyder imidlertid langtfra, at der er kræfter til
at være aktiv i alle kommuner. Nogle af lokalafdelinger har nogle
uerfarne bestyrelser. Vi er derfor indstillet på, at de skal have støtte
i en periode fremover.
Styrkelse af regionens arbejde i forhold til indsatsen i
regionspsykiatrien.
Igennem mange år har vi kontakt med medarbejderne i
regionspsykiatrien via TSP, og 4 KSP udvalg, hvor vi også møder
repræsentanter fra kommunerne.
Fra slutningen af 2016 tog vi fat på at holde møder med en gruppe
politikere der sad i Regions psykiatriudvalg. Vi holdt møde med
dem forud for hvert bestyrelsesmøde i hele 2017. Vi fandt det
meget nyttigt og politikerne kunne bruge de informationer vi gav
dem om forholdene i psykiatrien.
Forud for kommunevalget holdt 2 møder. Et med hver
spidskandidaterne til regionsråds valget. Jacob Jensen fra Venstre
og Heino Knudsen fra Socialdemokratiet, der nu er regionsråds-

formand. Vi fik sikret os at de blev sat godt ind i problemerne i
psykiatrien herunder at antallet af patienter vokser meget hurtigere
end bevillingerne. I valgkampen kunne vi konstatere, at Heino
havde forstået en del af det vi fortalte.
Det er planen at prøve at etablere arbejdsgruppen igen. Tina Boel
er interesseret. Hun er blevet formand for Social og
Psykiatriudvalget og hele tiden har været med i vores
arbejdsgruppe og er medlem af SIND.
Samarbejdet mellem lokalafdelingerne og regionsbestyrelsen.
Vi har holde følgende 2 seminarer:
På generalforsamlingen den 18. marts i 2017 havde vi følgende 2
oplæg:
Samarbejde med kommuner v. Ole Riisgaard
Samarbejdet med Psykiatrien i Region Sjælland v. Tina Boel
Den 30. november holdt vi et regionsseminar for medlemmer af
lokalafdelingerne i Roskilde. Emnet var opstart, styrkelse og drift af
lokalafdelinger v. Helene.
På et 2 dags seminar for et par år siden blev det besluttet at holde
2 seminarer om året. For regionsbestyrelsen og lokalafdelingernes
medlemmer. De blev afholdt i forbindelse med generalforsamlingen
sidste år, på en lørdag eftermiddag og det sidste en aften i
Roskilde.
Der er ikke besluttet noget om hvordan vi skal holde seminarer
fremover. Økonomien gør det vanskelligt at lave kurser med
overnatning.
Derudover har SIND v. kursusudvalget afholdt kurser for
bestyrelsesmedlemmer m. fl.
Senest kurset: ”Håndtering af problematisk adfærd og vanskellige
situationer” v. Erik Mønsted Pedersen. Jeg tror SIND vil satse på at
vi får flere af sådanne gode kurser.
Ingelise påpegede muligheden for kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3. Det
reviderede
regnskab og budget
fremlægges til
debat og
godkendelse.

Kasereren forelagde Regnskab og budget som vist nedenfor.
Sind Regionskreds Sjælland Regnskab 2017
Budget 2017

Indtægter 2017

Budget 2018

Andet
Gaver og tilskud

0,00
0,00

35.000,00 Landsforeningen Sind kontingentandele
Landsforeningen Sind Lottomidler
35.000
Totalt

34.200,00
0,00
34200,00

udgifter 2017
Budget 2017
10.000,00 Foredrag andre aktiviteter

30.000,00
30.000,00
Budget 2018
10.000,00

0,00

200,00 Bankgebyrer

156,00

200,00

410,00

50.000,00

15.000,00 Mødeudgifter

3.284,09

5.000,00

Kontingenter

0,00

50.000,00 Gaver & Tilskud til nye lokalafdelinger

500,00 Kontorudgifter

178,00

250,00

18.369,20

19.000,00

Totalt

22.397,29

84.450,00

I alt

11.802,71

18.000,00 Kørsel transport etc.
93.700,00

Årets resultat
Ballance 2017
Aktiver:
konto indestående per 31-12-2017
Aktiver i alt

178.226,27
178.226,27
afstemning

0,00

Passiver:
Afdelingens egenkapital ultimo 2016
Indtægter 2017
Udgifter 2017
Passiver i alt

166.423,56
34.200,00
22.397,29
178.226,27

Regnskab og budget blev godkendt.
Pkt. 4. Behandling
af indkomne
forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 5. Valg af 5 til
bestyrelsen for 2 år.

Valgt blev følgende:
Birte Bendixen, Holbæk-Odsherred-Kalundborg
Leni Grundvig Nielsen, Roskilde-Lejre
Mogens Nielsen, Storstrøm
Peer Hansen, Næstved
Søs Vinther, Slagelse

Pkt. 6. Valg af 2
suppleanter til
bestyrelsen.

Valgt blev følgende:
Allan Claumarch, Storstrøm (1 suppleant).
Inge Volder, Køge bugt (2 suppleant).

Pkt. 7. Valg af
regionskredsens
repræsentant til
hovedbestyrelsen.

Det blev vedtaget at bestyrelsen bemyndiges til at vælge
repræsentanten.

Pkt. 8. Valg af
revisor og evt.
revisor suppleant.

Ingrid Larsen, Storstrøm blev valgt.

Pkt. 9. Behandling
af landsmødeforslag.

Det blev vedtaget at bestyrelsen bemyndiges til at behandle forslag
til landsmødet.

Pkt. 10. Valg af
delegerede og evt.
suppleanter til

Det blev vedtaget at bestyrelsen bemyndiges til at vælge de 8
delegerede. Lokalafdelingerne bedes fremsende forslag til
delegerede inden påske.

Ingelise Svendsen, Holbæk-Odsherred-Kalundborg Blev valgt som
suppleant.

Landsmødet.
Pkt. 11. Eventuelt.

Intet under eventuelt

Referent Carl Krebs

Diregent Ole Riisgaard

Konstituering af bestyrelsen blev foretaget umiddelbart efter generalforsamlingen.
Per valgt som formand og HB medlem.
Mogens valgt som næstformand og suppleant til HB
Carl Krebs valgt som kaserer
Birte valgt som sekretær

