Frivilligrådsmøde i i Frivillighuset d. 11.1.2017 kl. 15,15
Fremmødt: Karen S, Karen F, Wivie, Minna, Susanne P, Alice, Estrid, Susanne A, Ole, Lykke
Afbud fra: Inge, Dea, Karen B.
1. Eventuelle bemærkninger til referatet fra frivilligrådsmødet d. 23.11.2016.
Ingen rettelser
2. Nyt fra kontaktperson Dea Vittrup:
-

Nyt fra Svendborg kommune
Dea havde meldt afbud.

-

Overvejelser vedr. brobyggerfunktionen
Brobyggerfunktionen: døråbner, guide, sparringspartner, ambassadør med 2 kasketter,
oversætte den frivillige verden til den kommunale, undervise og stille spørgsmål i det
kommunale.
Faldgrupper: passe på at brobyggeren ikke bliver en kommunal person, - vigtigt at den frivillige
verden beholder sin autonomi
– ledelsesniveau. – hvor personen refererer sig til?
Definer hvilke opgaver der er brobyggerens og hvilke der er frivilligcenterets.
Nogle steder er der overlap.
Passe på ikke at udvande frivilligrådets funktion…. Overtager arbejdet
Brobyggeren skal være i vores øjenhøjde… hverken over eller under.
Fælles ansvar på samme måde som der er med frivillighuset.

-

Synlighedsarrangement d. 19.1.2017 i Borgerforeningen
14 tilmeldte foreninger.

-

Aftalt møde med lederne i Social og Sundhed og Frivilligrådet d. 22.2.2017 kl. 14.00 –
Frivilligrådet foreslår emner til mødet.
Hele Frivilligrådet møder til mødet med Social- og Sundhed. Alm. frivilligrådsmøde kl. 15.15
o
o
o
o

Handlepunkter i frivilligpolitikken – Hvordan får vi dem udmøntet?
Evaluering af synligheds arr.
Udmøntning af besparelser §18 og generelt på området
Sundhedshus

3. Frivilligrådets årsmøde d. 26.4.2017:
- Hvem genopstiller til Frivilligrådet?
Karen S (formand )– Genopstiller, men max for 2 år mere.
Wivie (Sociale & kirkelige) – genopstiller – max 2 år mere
Estrid (handicap& patient)- genopstiller

Ole L (misbrug & øvrige) -genopstiller. Der er måske en fra Lions der også vil stille op
Minna (ældre)– genopstiller
Karen F (børn & unge) -genopstiller
Vi mangler nogle fra misbrugsområdet… vi har tidligere haft en fra tur-retur
fx en fra det blå hus. Karen F vil kontakte og spørge om der er nogle der vil….
Og henvise dem til en snak med Susanne Aa eller Karen S… om hvad det er for et arbejde
Wivie har en person fra Røde Kors som hun vil opfordre til at stille op fx som suppleant.
-

På sidste Frivilligrådsmøde blev det besluttet, at temaet for årsmødet kunne være
”Rekruttering af frivillige”

-

Årsmødet kunne være på Bryghuset
Karen S har fået tilbagemelding at det kan vi godt og de evt. kan sørge for bespisning

-

Formand for Demensbyens støtteforening John Olsen: et lille oplæg om arbejdet i den nye
støtteforening – evt. videregive erfaringer om fundraising.
John Olsen har givet tilsagn om at deltage i årsmødet.

-

Social- og sundhedsudvalgsformand Hanne Ringgaard Møller: …om de politiske overvejelser i
forhold til den nye Frivilligpolitik samt lidt om rekruttering af frivillige.
Hanne Ringgaard Møller har givet tilsagn om at deltage i årsmødet.

-

Karen Bech og Ole Lennart ville kontakte to yngre personer, som kunne fortælle lidt om at
være ung frivillig.

-

Susanne P. forslag om: at bede formanden fra foreningen Aktive borgere, en person fra Eritrea,
han har været frivillig i Odense og er nu formand for en forening. Fortælle om hans vej til at
blive frivillig.

4. Frivilligrådets budget 2017 v. Wivie.
Driften er øget lidt i forhold til 2016
”Isenkrammet” er efterhånden udskiftet rundt omkring i huset.
Årsmødet er sat ned, passer i forhold til forbruget
Møder holdes også nede i niveau.
5. Frivilligrådets fremtidige arbejde:
Nye tanker / nye vinkler på arbejdet i Frivilligrådet.
- Indvandre området
- Vælge et fokusområde hver år i frivilligrådet.
- Grønlænder i Svendborg
- Hvordan dækker vi alle de sociale foreninger
- Formøde, Netværk og kaffemøder for foreninger som har interesse for udvalgte
emner.
- Synliggørelse hvad kan foreningerne bruge os til.
Hvad kan foreningerne bruge hinanden til
Foreninger i by og yderområderne.
De sociale medier

Indtil marts mødet ”fintænker” vi det med fokusområde, synlighed & samarbejde
6. Kontaktet jobcenterchef Hanne Michaelsen vedr. opfølgning på mødet d. 24.8.2016.
Kommer den 22.2 og medbringer Janus Petersen – afd. leder i integrations afd. Kommer kl.15.15
7. Eventuelt:
Karen S kommer ikke til feb. mødet. Næstformand Ole L træder til og overtager rollen med
indkaldelse og dagsorden.
Forslag til hvem som har ansvaret for kaffe / kage til kommende Frivilligrådsmøder:
Budget 500 kr. pr. møde
- 22.2.2017: Lykke Pedersen
- 22.3.2017: Minna Bøgebjerg
- 26.4.2017: Susanne Påske kontakter Blomstercafeen…evt. står bryghuset for det.
Karen S & 2*Susanne har været til frivillig konference .. det kunne havde været bedre.
For lavt niveau på udbyttet, dårlig akustik.
Husk nytårskur for frivillige sociale foreninger på Café Aroma torsdag d. 2.2.2017.
Referent Estrid Heldager

