Årsmøde i Frivilligrådet
Onsdag d. 18. april 2018 i Frivillighuset Havnegade 3, 5700 Svendborg

A. Registrering, kaffe og te
35 personer tilmeldt.
B. Velkomst, sang og præsentation af deltagere
Det er i dag et vejr…
C. Oplæg fra formand for Social – og Sundhedsudvalgsformand Hanne Klit om hendes
politiske overvejelser om frivillighed set i lyset af de kommende besparelser indenfor det
sociale område.
I forbindelse med administrationens besparelsesforslag understreger Hanne Klit, at det er
vigtigt med grundige skriftlige høringssvar, næsten alle er nye i social og sundhedsudvalget
og kan ikke huske alt de får fortalt mundtligt på div. møder og samtaler.
Hanne Klit forklarer at spare på frivillige kan være at skyde sig selv i foden, men derfor er
der ingen garanti for at der ikke kommer besparelser på frivilligområdet. I Svendborg er vi
godt med, men det er jo heller ikke nødvendig at stræbe efter laveste fællesnævner…
Frivillige skal være et ekstra lag.
Hanne Klit understreger, at frivilligt arbejde er noget man gør af lyst. Man skal komme med
det man kan.
Hvis frivilligt arbejde bliver for professionelt… eller krav om at den frivillige har en
faglighed i rygsækken, så kan man ikke nøjes med at lave opgaven ud fra det man kan. Hvis
der stilles krav om specifikke kompetencer, så mister den frivillige lysten, man risikerer, at
den frivillige mister glæde og lysten til at gøre en forskel.
Han Klit slutter af med at politikerne gerne vil hjælpe og bakke op om alle gode frivillige tiltag… så
længe det ikke koster penge!!
Stikord fra dialogen efter oplægget.
o Krav fra staten om at KMM skal støtte foreningerne og få socialt udsatte borgere
ind som frivillige
o Vækstlag - finde frivillige hvor man ikke forventer de findes.
o Rekruttering af frivillige
o Mulighed for at lade folk i arbejdsprøvning og fleksjob have deres timer i frivilligt
arbejde
o Forskelligt frivilligt arbejde har forskelligt status i foreningerne.
o Ad hoc frivillige
o Tænke ud af boksen tanker
o Samskabelse
o Årshjul / promovering af det frivillige arbejde.

D. Oplæg fra vores nye brobygger på det sociale område – Bodil Kristensen om:
Professionalisering af frivillige
o Præsentation
o Emnet var tema på årsmødet for center for frivilligt socialt arbejde i 2017
o Emne der har et indbygget dilemma
o Professionalisering handler om at de frivillige bliver sendt på mange kurser og
krav om faglig baggrund ved rekruttering, deltagelse i faglige netværk.
o Tveægget sværd
o Skabe en stærk frivillig verden
o Den frivillige verden har gode løsningsmodeller
o Professionalisering kan fjerne de frivillige fra deres kerneområder…
… det medmenneskelige… der hvor man oplever et behov
o Klumme: Esben Danielsen: Professionalisering presser de frivillige ledere ud.
o Debatindlæg: Rami Panduro Zouzou: Konsulent: Foreningerne bløder, fordi de
frivillige holdes udenfor.
o www.Altinget.dk -> civilsamfundet
Stikord fra dialogen
o Det er de frivillige, der bærer foreningen, men det kan godt være de har en
professionel baggrund, men det er glæden ved at lave det frivillige arbejde der
driver værket… muligheden for at gøre en forskel
o Det er ikke enten eller
o Mangfoldigheden skal dyrkes
o Landsforeningers / lokalforeninger .. økonomi og måde at drive foreningerne på
E. En lille opfordring fra Susanne P / Frivilligcenter Sydfyn
Den nye persondatalov.
…. opfordring til at deltage i et af de seminarer der afholdes vedr. emnet – der
vedllægges et lille skriv til orientering.
Pause – let bespisning og drikkelse

Årsmøde delen
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Erik Ejlersen
Referent: Estrid Heldager
Stemmetæller: Susanne P og fra natteravnene

2. Frivilligrådets beretning v. formand Karen Strandhave
Selvstændig dokument vedlagt
Godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 v. kasserer Wivie Schärfe
Selvstændig dokument vedlagt.
Godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag – indkommet senest 11. april 2018
Ingen indkommende forslag

5. Valg af rådsmedlemmer samt suppleanter
Formand: valgt i ulige år…. Karen Strandhave
Gr1 - Sociale, kirkelige og andre foreninger: Erik Witten fra Kontakt Mellem Mennesker blev valgt
for 2 år.
Gr2 - Børn, Unge og familie: Helle Theede Kragh fra Barnets Blå Hus blev valgt for 1 år og
Lykke Pedersen, Børns Voksenvenner blev valgt for 2 år.
Gr3 - Handicappede og patientforeninger: Karen Finsen fra Gigtforeningen blev valgt for 2 år.
Gr4 - Ældre: Anne Lise Hein fra Ældresagen Egebjerg blev valgt for 2 år.
Gr5- Misbrug og øvrige områder: Dorte Schiller fra Kirkens Korshær valgt for 2 år.
Suppleanter: Begge valgt for 1 år Viola Thomassen (Ungdommens Røde Kors) og Svend Erik Hansen
(Flygtningehjælpen)

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Revisor: Erik Ejlersen
Revisor suppleant: Henrik Johansen, Aktive borgere.

7. Eventuelt

Intet
Referent Estrid Heldager

Det nye Frivilligråd konstituerer sig onsdag d. 23. maj 2018 kl. 15.15 i Frivillighuset.
Dagsorden og adresser på det nye Frivilligråd følger senere.
Med venlig hilsen
Karen Strandhave
Fmd.

