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Titel: Møde i Svendborg Frivilligråd
Dato og tidspunkt: 1/12 2009 fra kl. 16.00 til 19.30
Sted: Multihusets mødelokaler
Kamma Kaae, Wivie Schärfe, Ida Karottki, Susanne Aasholm, Birgit
Jørgensen, Karin Tangager, Estrid Heldager.
Erik Ejlersen, Susanne Esbjørnsen, Leif Nybo
Ida Karottki
Ansvarlig:

1. Godkendelse af dagsorden.
Grundet fravær blev punkt 3 (Kommunikationsstruktur –
foreninger/kommune) udskudt til næste møde. I stedet kom
punkt 3 til at hedde Gennemgang af forslag til
Forretningsorden.
Under pkt. 6 blev mødekalender tilføjet.
2. Godkendelse af referatet.
Referatet blev godkendt.
3. Gennemgang af forslag til Forretningsorden.
Følgende ændringer blev foreslået og vedtaget:
- Referatet skal være medlemmer i hænde senest 8 dage
efter mødet.
- Foreløbigt referat bliver lagt ud på hjemmesiden senest 8
dage efter mødet, hvor dagsordenspunkter er tydelige
- Følsomme oplysninger (her bl.a. navne) må ikke nævnes i
ref.
- Selve procedurerne vedr. valg til årsmødet skal være et
tillæg/indstik til vedtægterne og derfor ikke en del af
forretningsordenen.
- Ved indkaldelse til årsmødet skal det også fremgå hvem
der evt. ønsker at stille op som suppleant.
Ida
Ida arbejder videre med det og fremlægger ved næste
rådsmøde.
4. Hjemmeside.
Hjemmesidens struktur blev gennemgået. (se
www.svendborgfrivilligraad.dk)
William er underviser på et kursus for webdesigners i januar.
Rådet kunne betale for kurset, hvis to interesserede fra Rådet
ville deltage.
Gennemgangen medførte følgende kommentarer:
- formandens tlf., adresse samt mail skal ikke nødvendigvis
fremstå på siden.
- Bedre at bruge en professionel webmaster, det er sårbart
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-

når rådsmedlemmer redigerer, da de ikke sidder evigt i
Rådet
Vedr. bevægeligt billede i højre side med frivillige der
udtaler sig, kan der laves interviews og tages billeder i
forbindelse med årsmødet..

Konklusion: William har lavet grundskelettet, og nu skal vi på
banen. Efter lidt diskussion frem og tilbage er gruppen enig om,
at det er bedst med et betalt redaktør, og med en frivillige
webmaster/supervisor fra Rådet, der sikrer kvalitet i udseende
og indhold. Kommunen skal spørges om, hvorvidt vi har lov til
Wivie
at betale for en redaktør ud af de midler vi får fra dem. Det
kunne være som et vederlag, naturalier eller andet.
Anna fra KmM skal spørges om hun har lyst.
Kamma
William kan spørges, om han måske kender nogen, der havde
Karin
lyst til at påtage sig denne opgave.
5. Synlighed – arrangement/workshop forår 2010
Som følge af opfordringen på informationsmødet i oktober er
der en forening der har meldt sig interesseret i at deltage.
Vi kan begynde i Svinget, hvor der er tilsagn fra Lajla om, at ca.
50 ansatte ville være interesserede i at komme forbi.
Foråret 2010 er et godt tidspunkt. Lajla er den kommunale
Birgit, Wivie,
kontaktperson og Birgit, Wivie og Estrid er nye tovholdere på
Estrid
projektet. Kodeord er: Synlighed
6. Diverse.
- Evaluering af informationsmødet:
Positivt at så mange mennesker kom og godt at Rådet blev
synligt overfor så mange. Det var fint at politiker deltog. KmM
sender fortsat invitationer ud og prøver at få så mange
opdaterede adresser på foreninger som muligt. Vi laver et nyt
informationsmøde til efteråret.
- Frivilligpolitik:
Det ser ud til at Socialudvalget godtager frivilligpolitikken som
den ser ud i dag.
Der har været tilbagemeldinger fra følgende foreninger:
Handicap Rådet, Home Start, Ældrerådet, Kræftens
bekæmpelse, men der er ikke forslag til ændringer i
tilbagemeldingerne.
Flot resultat af Rådets allerførste store arbejdsopgave.
- Opdatering af Rådet
D. 2/12 bliver ansøgninger til §18 indstillet. Der er ansøgninger
der svarer til et beløb på 3.800.000. Der er kun 1.900.000 til
rådighed, så der er en del der vil få afslag.
Susanne Å. og Ida deltager i decemberkonferencen arrangeret
af Center for Frivilligt Socialt Arbejde med titlen: Det iderige
Civilsamfund.
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KmM har indledt et samarbejde med ældrekonsulenten i
kommunen om de frivillige sociale jobs. De har hidtil været
mest fokuseret på de kulturelle jobs, så det sociale felt bliver
forhåbentligt mere synligt for seniorer med dette samarbejde.
KmM arrangerer juleaften i Skallen. Der er ca. 30 frivillige
tilknyttet dette arrangement og billetter kan hentes hos KmM
for 25 kr.
Susanne Å. og Ida var til Frises årsmøde og det nye er bl.a. at
frivilligportalen www.frivilligjob.dk nu skal indeholde jobs fra
både det kulturelle, det idrætslige og det sociale felt. Det bliver
en portal for al frivilligt arbejde i DK.
- Nyhedsbrev dec. 2009
Vi udgiver 2 Nyhedsbreve årligt. Det sidste blev udgivet i august
måned. Kamma vil gerne lave Nyhedsbrevene, men måske skal
vi genoplive et PR udvalg i Rådet. Forslaget tages op på
næstekommende møde.
Det kommende Nyhedsbrev skal bl.a. indeholde følgende
punkter:
Projekt Synlighed, Infomødet, frivilligpolitikken, hjemmeside,
dato for årsmødet i 2010 og årshjulet (samarbejdet med
socialudvalget)
- Foreløbig mødekalender
16/2 – 2010, rådsmøde fra 16.00 til 19.00
30/3 – 2010, rådsmøde fra 16.00 til 19.00
20/4 – 2010, Årsmøde kl. 16.00 –
1/6 - 2010, rådsmøde
Sommerferie
Årsmødeudvalg udpeges ved næste rådsmøde.
7. Evt.
Kamma blev i kraft af sin rolle som formand for Rådet inviteret
til at holde åbningstalen for Kirkens Korshærs
indsamlingsarrangement.
Tidligere borgmester Hornemann er blevet ny udvalgsformand
for socialudvalget
Punkter til næste møde:
- Kommunikationsstruktur – foreninger/kommune
- Revideret forretningsorden
- Nedsættelse af årsmødeudvalg
- Evt. PR udvalg?

5/12 - 2009
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