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Dagsorden godkendt af alle fremmødte
1. Ny Frivilligpolitik - hvilken type politik skal det være og hvad
skal den kunne?
Der er enighed om, at der fremadrettet arbejdes mod en 2
generationspolitik, som bygger videre på værdierne fra nuværende
udgave. Især værdien i at være frivillig skal fremhæves.
Udvalgets vision samt frivilligcharter som overordnet ramme vil kunne
synliggøre, hvorledes de involverede parter forholder sig og er
afhængige af hinanden.
Der kan overvejes tillæg, som er mere handlingsorienteret og ligeledes
tydeliggør udviklingen i samarbejdet.
Desuden er det interessant at arbejde med politikkens rammer på flere
niveauer end hidtil.
Frivilligpolitikken fra Århus Kommune er interessant at arbejde med
fremadrettet, da den er kort og præcis.
Der er enighed om, at der snarest muligt udarbejdes skitse og skrives
foreløbig disposition.
2. Hvem skal involveres og hvordan
I forhold til involvering er det centralt, at der gives ejerskab for
politikken, således at den bliver tydelig for alle.
Der stiles mod bredt ejerskab, og der skal derfor afsættes tid og rum
til, at en større gruppe gives mulighed for at komme med input til et
præcist indhold, fx på en workshop.
Der er ønske om, at også de unge inviteres ind i processen, fx gennem
samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, UCL, facebook.
Der er enighed om, at en ekstern konsulent skal fungere som
processtyrer på en workshop.
3. Hvordan arbejder vi i styregruppen
Finn fungerer fremadrettet som ordstyrer.

Der tages gerne udgangspunkt i gennembearbejdede oplæg, som kan
diskuteres løbende. Der kan inviteres gæster ind ad hoc.
Dagsordener hver gang for at sikre effektive møder.
Der er forslag om at gøre noget sammen - styrker og kendskab.
Der tages bl.a. kontakt til Århus Kommune.
Udarbejdelse af materiale: Maria og Mette skriver i blokke.
4. Tids- og handleplan
Der er enighed om møder hv.3 uge i efteråret 2015.
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

9. september kl.13-15
30. september kl. 13-15
21. oktober kl. 13-15
11. november kl. 13-15
2. december kl.13-15

Møderne afholdes ved max 1 afbud fra hver side.





Desuden en inspirationstur efterår 2015
Afholdelse af workshop sidst i november.
I december drøftes input + råmateriale.
Skriveproces første kvartal 2016

Der stiles mod færdig politik: 1. april 2016.
Næste møde: Onsdag d. 9. september kl. 13 - 15

