Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Jernsbanegade 21a, lokale 7, 4000 Roskilde, onsdag den 20. marts 2019.
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs, Leni Gruntvig Nielsen, Peer Skjold
Hansen, Allan Claumarch, Søs Vinther m ledsager og Ingelise Svendsen.
Afbud fra: Birte Bonde Bendixen

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med følgende oplysninger

Pkt. 2. Opfølgning
fra sidste regionsmøde.

Ingen opfølgning nødvendig.

Pkt. 3. Nyt fra
lokalafdelingerne.

Køge Bugt: Efter tidligere formandens afgang ekstraordinær
generalforsamling, hvor der udover dirigent og repræsentanter fra
regionskredsen kun mødte et medlem frem. Det besluttedes at
afholde generalforsamling i april i samarbejde med sekretariatet,
som kontakter tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmers eventuelle ledsagere, Søs oplyser at
hendes ledsager normalt er frivillig i Sind Slagelse. Godkendt af
bestyrelsen med bemærkning om at fremtidige tilfælde behandles
individuelt fra sag til sag.

Roskilde-Lejre: Møde næste uge om aktuelle aktiviteter, planlagt
den årlige tur til St Hans og Bakken, møde om vikingeskibs sejlads
med krav om medlemskab. Besøgsvender i samarbejde med røde
kors. Kunstudstilling Bipol art på St. Hans museum 29. marts Kim
Engelbrecht
Storstrøm: Har afholdt generalforsamling med foredrag af ”rebellen
fra Langeland”, foredraget en stor succes, men kun fire
medlemmer mødte op. Bestyrelsen holder den forsinkede
julefrokost sammen LSV Storstrøm, som giver god stytte til
lokalafdelingen. Der er en tur til den blå planet under planlægning.
Næstved: Generalforsamling planlagt, udsigt til flere
bestyrelsesmedlemmer. Tip fra Ingelise om en årlig kunstudstilling
som arrangeres af Hermann Gonzales som gerne vil samarbejde
med Sind.
Slagelse: Søs meddeler at der op ad bakke har afholdt flere
arrangementer uden den store deltagelse, men har fået lokaler
oven på kirkens korshær for at oprette en cafe hver anden lørdag
eftermiddage. Arbejder på Sørby marked, vil gerne låne en
pavillon. Kan søge tilskud til cafeen, specielt når det er lørdage.
Generalforsamling 6. marts.
Holbæk-Odsherred-Kalundborg: Generalforsamling i næste uge,
Tina Boel fra regionen kommer. Der er sendt brev til alle
medlemmer.
Pkt. 4. Generalforsamling den 28.
februar. Ringsted
Sorø.

Optakten ser rimeligt godt ud, der annonceres på Facebook.
Bestyrelsen genopstiller og Iben fra Sorø deltager også. Per skal
være dirigent og Mogens deltager.

Pkt. 5.
Regionsgeneralforsamling den 7.
marts i Ringsted kl.
19:00

Beretning lægges på hjemmesiden sammen med regnskabet. Carl
fremstiller Dagsorden med regnskabet på bagsiden til uddeling på
generalforsamlingen.
På valg er Per og Carl, desuden er Allan, tidligere suppleant, på
valg efter (Susan, Køge bugt er udtrådt). Antal og valgperioder
justeres ved næste års generalforsamling.
Beretningen kommentarer: Arbejdet med ”Særlige pladser” bør
nævnes sammen med arbejdet i patientklagenævnet, TSP og KSP.
Medlemskonferencen i de år der ikke er landsmøde afholdes i 2019
den 21. September med emnet psykiske vanskeligheder og
samtidig misbrug.
Foredragsholder Hans Møller, der kommer inden
generalforsamlingen forespørges hvor meget tid han skal have.

Pkt. 6. Nyt fra
formanden m. fl.

HB: har fået 600000 kr til at støtte 3 regioner her i blandt Region
Sjælland.
DL: Problemer med økonomien i Sind ungdom. Ny hjemmeside er
undervejs i løbet at dette år som skulle være enklere at arbejde
med. Der skal flyttes gamle filer inden det gamle lukkes.
Deltagelse i Psykinfo møder 2 gange om året: næste møde 5.
marts 17:00 i Næstved, deltagere: Leni, Allan og Peer. Orientering
om hvad der foregår i regionen.
23 Særlige pladser i region Sjælland er taget i brug. Ingelise sidder
i styregruppen og fortsætter fremover med 2 årlige møder. Den nye
leder er meget lovende.
Videomøder breder sig i det psykiatriske patientklagenævn. Mange
af nævnets medlemmer synes det er et dårligt og upersonlig tiltag.

Pkt. 7. Økonomi
Regnskab v. Carl

Udsendt før mødet. Budget blev vedtaget på sidste møde og er nu
indsat i regnskabet.

Pkt. 8. Eventuelt.
Næste møde

Næste møde efter generalforsamlingen, 3. april 16:00.

Referent Carl Krebs

Årets Temamøde for lokalafdelingerne bør være et week-end
møde, tema erfaringer med at skaffe bestyrelsesmedlemmer.

