Referat fra Regionskreds Sjællands Generalforsamling 2019.
Værestedet Bjælken, Østre Parlvej 2E, 4100 Ringsted, torsdag d. 7 marts.
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Leni Gruntvig
Nielsen, Peer Skjold Hansen, Allan Claumarch, Søs Vinther, dirigent Ingelise Svendsen,
yderligere 2 medlemmer og foredragsholder.

Dagsorden:

Referatet:

Valg af dirigent,
referent, og
stemmetællere.

Ingelise Svendsen blev valgt som dirigent, og konstaterede
efterfølgende at Generalforsamlingen er indkaldt i. h. t.
Vedtægternes (14 dage før).
Lene og Ingelise blev valgt som stemmetæller.
Stemmeberettiget er 10 personer: Leni og Per, Birte og Poul, Søs
og Kenneth, Peer. Allan, Mogens og Carl.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

Pkt. 2. Beretning:
I beretningsperioden har vi haft 6. bestyrelsesmøder.
I 2018 afholdt SIND landsmøde. Det var en positiv oplevelse, hvor man får talt med SIND
medlemmer fra hele landet. På landsmødet vælges 5 til HB. Af de 5 fik vi valgt 2 fra
region Sjælland nemlig Leni og Ingelise. Der er landsmøde hvert 3die år. I de øvrige år er
der en medlemskonference. I 2019 er det den 21. september om emnet ”psykiske
vanskeligheder og samtidig misbrug af rusmidler”. Region Sjælland er derudover
repræsenteret i 3 af de 4 arbejdsgrupper der er nedsat efter landsmødet.
Udviklingen i SINDs medlemstal.
I 2018 er Region Sjællands medlemstal faldet fra 743 medlemmer til 716På landsplan er medlemstallet steget med 2 til 7108.
I 2017 steg Region Sjælland medlemstal fra 624 til 743 svarende til 19%.
Jeg har endnu ikke nogen forklaring på faldet i medlemstallet i 2018.
Jeg synes vi skal have fokus på igen at øget medlemstallet.
Styrkelse af lokalafdelingen.
Fra regionsbestyrelses side har vi besluttet via kurser og gerne andet at styrke
lokalafdelinger.
Vi vil gerne have forslag til hvad I synes regionsbestyrelsen skal gøre.
I 2018 fik vi etableret en lokalafdeling i Slagelse. Køge bugt og Næstved lokalafdelinger
er blevet styrket og Køge bugt lokalafdeling er blevet udvidet med Fakse kommune.
Derved er alle kommuner dækket af en lokalafdeling.
Skyerne vokser ikke ind i himlen. Desværre går det ikke langtfra godt i alle
lokalafdelinger. Værst er det i Køge Bugt lokalafdeling hvor hele bestyrelsen besluttede at
stoppe i starten af 2019. Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af
den gamle bestyrelse, men der var ikke fremmødte nok til at vælge en ny bestyrelse.
Det er besluttet at holde en ny ekstraordinær generalforsamling i Køge og Ringsted i april
2019 for at få valgt en ny bestyrelse.
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.
Regionsbestyrelsen har derudover udpeget medlemmer til de psykiatriske
patientklagenævn og siddet i udvalget til etablering af de nye særlige psykiatriske pladser
og nu i styregruppen for dem.
Fra slutningen af 2016 og frem til kommune- og regionsvalget 21,11,2017 holdtes møder
med en gruppe politikere der sad i Regions psykiatriudvalget. Vi fandt det meget nyttigt
og politikerne kunne bruge de informationer vi gav dem om forholdene i psykiatrien.

Efter kommune- og regionsvalget er Tina Boel blevet formand for Social og
Psykiatriudvalget i Region Sjælland. Hun har hele tiden været med i vores arbejdsgruppe
og er medlem af SIND. Vi har fået etableret dialogforum, hvor regionspolitikere fra Social
og psykiatriudvalget og repræsentanter fra SIND, LAP og Bedre Psykiatri mødes. Der har
dog indtil nu kun været afholdt eet møde. Det er planen at holde 3 eller 4 om året.
Det er planen at prøve at etablere arbejdsgruppen igen, men den er ikke kommet i gang
endnu. I øjeblikket tror jeg at Regeringens udspil til sundhedsreform og det kommende
folketingsvalg har sat tingene lidt i stå.
Tina Boel kommer til general forsamlingen i Holbæk Odsherred Kalundborg lokalafdeling,
så nogen derfra kan evt. sige mere derom.
Samarbejdet mellem lokalafdelingerne og regionsbestyrelsen.
I 2018 har Regionen ikke holdt nogen seminarer.
Den 30. november 2017 holdt vi et regionsseminar for medlemmer af lokalafdelingerne i
Roskilde. Emnet var opstart, styrkelse og drift af lokalafdelinger v. Helene.
I 2018 har der været flere relevante kursus i Region Sjælland afholdt af SINDs
sekretariat. Der er ikke besluttet noget om, hvordan vi skal holde seminarer fremover.
Det er imidlertid regionsbestyrelsens indstilling, at der skal gennemføres flere kurser for
at styrke lokalafdelingerne. Det tilstræbes derudover at alle lokalafdelinger er
repræsenteret i regionsbestyrelsen. Vedtægterne åbner mulighed for at man kan invitere
repræsentanter fra de lokalafdelinger der ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
Det bør også overvejes om andre samarbejdsformer kan udvikles.
Per Harvøe
Pkt. 2. fortsat
Kredsbestyrelsens
beretning og debat.

Godkendt og efterfølgende debat: Forslag fra Poul om at skrive til
samtlige kandidater for at få tilslutning til ”Giv psykiatrien en
stemme” / et løft.
Ingelise gør opmærksom på at så længe valget står på, kan man
blive medlem resten af året for kun 100 kr. Derudover kan man ved
sin indmeldelse rekvirere femte reviderede udgave af Psykiatrihåndbogen.
Tina Boel foreslår fortsat at der oprettes arbejdsgrupper med
politikere efter valget, men måske findes regionerne ikke mere.
Per går ind for at man går til valgmøder for at gøre sig gældende.
Poul mener ikke at man kan komme igennem til valgmøder.
Efter yderligere diskussion besluttedes at Kredsbestyrelsen emnet
op.
Leni foreslog at kredsen arrangere et seminar for regionens
lokalafdelinger, evt. et 24 timers møde eller som minimum en hel
lørdag, med et relevant emne og for at styrke sammenholdet og
viden om hinandens lokalforeninger.

Pkt. 3. Det
reviderede
regnskab, til debat.

Godkendt og efterfølgende debat: Ingelise gør opmærksom på at
transportomkostningerne understreger at bestyrelsen deltager i
mange møder.

se bilag nederst i
referatet.

Per gør opmærksom på at de lokalafdelinger som er i krise har
deres regnskab liggende i særskilte konti i sekretariatet, hvor
kontingentandelene går ind derfor tilfalder de ikke mere
regionskredsen.

Pkt. 4. Forslag til
budget til debat.

Efterfølgende debat: Mogens gør opmærksom på at de 30000 som
er sat af til tilskud gælder de steder hvor en kommune ønsker en
selvstændig lokalafdeling.

se bilag nederst i
referatet.

Pkt. 5. Indkomne
forslag.

Ingen forslag.

Pkt. 6. Valg til
bestyrelsen.

På Valg: Per Harvøe, genopstiller, Genvalgt.
Carl Krebs, genopstiller, Genvalgt.
Allan Claumarch, genopstiller, Genvalgt.

Pkt. 7. Valg af
suppleanter.

Der bør vælges mindst 2
Kenneth Kok Valgt.
Eventuelle nye formænd fra de kommende lokalafdelinger i Køge
og Ringsted kan inviteres til at deltage i møderne. Hvis
kredsbestyrelsen beslutter det, kan de gøres til suppleanter til
bestyrelsen.

Pkt. 8. Valg af
revisor og eventuel
suppleant.

Nuværende revisor Ingrid Larsen genopstiller, Genvalgt.

Pkt. 9. Valg af
regionskredsens
hovedbestyrelsesmedlem.

Det vedtoges at bestyrelsen bemyndiges til at vælge
regionskredsens hovedbestyrelsesmedlem.

Pkt. 10. Behandling
af eventuelle
forslag til
landsmødet.

Ingen landsmøde planlagt i år, ingen forslag.

Pkt. 11. Valg af
delegerede og
suppleanter til
landsmødet.

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege personer.

Pkt. 12. Eventuelt.

Forslag om Annonce for generalforsamling og foredragsholder.

Revisor suppleant Flemming Larsen Valgt.

Generalforsamlingens starttidspunkt bør overvejes. Måske starte
tidligere, eventuelt starte med smørebrød.
Referent

Carl H Krebs

Dirigent

Ingelise Svendsen

Sind Regionskreds Sjælland Regnskab 2018
Indtægter 2018

Budget 2018

Gaver og tilskud
30.000,00 Landsforeningen Sind kontingentandele
Landsforeningen ekstra andele
30.000

Totalt

udgifter
Budget 2018
10.000,00 Foredrag andre aktiviteter
200,00 Bankgebyrer

0,00
31.400,00

31.000,00

3.060,00
34460,00

31.000,00

855,00
194,00

Budget 2019
5.000,00
200,00

28.865,80

30.000,00

6.157,45

6.500,00

290,00

500,00

2018

50.000,00 Gaver & Tilskud til nye lokalafdelinger
5.000,00 Mødeudgifter
250,00 Kontorudgifter
19.000,00 Kørsel transport etc.
84.450,00

Budget 2019

16.736,90

17.000,00

Totalt

53.099,15

59.200,00

I alt

18.639,15

Årets resultat

Ballance 2018
Aktiver:
konto indestående per 31-12-2018
Aktiver i alt

159.587,12
159.587,12
afstemning

Passiver:
Afdelingens egenkapital ultimo 2017
Indtægter 2018
Udgifter 2018
Passiver i alt

178.226,27
34.460,00
53.099,15
159.587,12

0,00

