Mødereferat

Mødedeltagere
Afbud
Fraværende
Referent

Møde i Svendborg Frivilligråd
2 marts 2010 fra kl. 15.30 – 18.00
Multihuset, Gl. Skaarupvej 3
Kamma Kaae, Wivie Schärfe, Karin Tangager, Ida Karottki, Susanne
Esbjørnsen, Birgit Jørgensen, Susanne Åsholm, Estrid Heldager,
Lajla Hansen, Anna Nicholsson
Leif Nybo
Erik Ejlersen
Ida Karottki
Ansvarlig:

Kamma bød velkommen og havde i dagens anledning købt fine
kager. Hun fortalte om sit køb af hus i Hundested, og at hun
derfor forlader Rådet midt i en valgperiode. (se pkt. 4)
Et særligt velkommen fik vores nye webmaster Anna Nicholsson
1. Godkendelse af dagsorden.
Der blev rykket lidt rundt på punkterne, som det vil fremgå af
referatet. Dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Godkendt referat skal sendes til webmaster@frivilligraad.dk for
at lægges på hjemmesiden

Ida

3. Diverse
Budgettet er blevet godkendt af kommunen og pengene bliver
snarest overført til Rådets konto. De økonomiske forhold vedr.
webmaster er afklaret.
Frivilligpolitikkens tekst er færdig og vil blive trykt som en
pjece i A5 format. Der skal tages billeder fra forskellige
aktiviteter:
- foreningsmarkedet
- genbrugsbutik/lager
- rådgivningssituation
- årsmøde/temamøde
- motion
- og gerne billeder med unge og ældre
Møde med social og sundhed - bliver engang i april mdr. En
lille gruppe bestående af kommunalt ansatte og Rådet skal
nedsættes ved det møde til at revidere kriterierne for §18
midlerne.
Nyborg. Kamma har fået en henvendelse fra foreninger i
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Nyborg kommune der gerne vil nedsætte et frivilligråd. Hun er
inviteret til et indledende møde for at fortælle om de erfaringer
vi har gjort os. Flg. Punkter kan bl.a. tages med:
- godt med de 5 inddelinger af foreningerne
- god øvelse at lave rammer og visioner for et Råd
4. Frivilligrådets mulige kontinuitet ved valget ved
årsmødet.
Der skal findes en løsning på formandskabet til årsmødet.
Følgende scenarier blev ridset op:
- Rådet ledes kollektivt frem til årsmødet i 2011
- Der udpeges en formand fra Rådet frem til årsmødet i
2011.
- Der vælges en ny formand ved årsmødet for 1 år
- Der vælges en ny formand ved årsmødet for 2 år.
- Rådet udpeger en ad hoc person, der vil være formand
valgperioden ud.
Ad hoc person modellen kunne bruges her og nu. Kamma
undersøger om Svend Heide kunne være en mulighed.
Ellers er valg for et år nok det bedste bud på en chance for at
finde en person.
Mulige emner til en kommende formand skal prikkes på
skulderen. Bent Åge Rasmussen (formand for Ældrerådet)
kontaktes for evt. formandsemner, og vi tænker hver især over
mulige emner.
De medlemmer der går af prøver selv at finde en afløser, der
stiller op til valget.
Der er ledige pladser i Ældregruppen og Misbrug og øvrige.
Birgit prøver at finde nogen til ældre, det samme gør Susanne
E. til misbrug og øvrige
5. Hjemmeside.
Anna gennemgik de tanker hun har haft og fik svar på
forskellige spørgsmål. Hjemmeside udvalget mødes med Anna
for at lave det sidste finish.
6. Årsmødet.
Afholdes d.20. april fra 16.00 til 19.00
Indkaldelse foregår via annonce i avisen en måned før.
Beretning, program mm. sendes ud senere

Kamma

Kamma

Kamma

Ida
Birgit, Susanne
E.

Kamma, Estrid,
Ida, Karin

Kamma

Input til formandens beretning: Den skriftlige skal være
nøgtern, fyldig og god. Den mundtlige skal være kort og
levende med fokus på hovedlinierne fra den skriftlige.
Fremvisning af hjemmeside med projektor kan give lidt kolorit.
Erik Østa er revisor.
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John Olsen blev foreslået som dirigent.
Vi skal have et oplæg udefra. Følgende blev foreslået:
- Bodil Nybo Andersen
- Susanne K. Larsen
- Græsted/Gilleleje frivilligcenter med deres busprojekt

Susanne Å.
Wivie

Planlægningsgruppen består af: Birgit, Susanne Å. og Kamma.
7. Synlighed – arrangement/workshop
Foreninger præsenterer deres indsatsområder over 2-3 dage.
Det skal foregå i Svinget og alle medarbejdere fra børn/unge,
arbejdsmarked, jobcenter og social skal inviteres. Forslag om
dage de første uger af juni. Laila kigger i lokalekalenderen og
Laila
booker lokaler 2 dage i juni fra kl. 10.00 til 15.00.
Der skal skrives til alle foreninger med tilbagemeldinger på
Udvalget
Årsmødet. Udvalget laver skrivelsen der sendes sammen med
Andet materiale til årsmødet.
Senere laves skema for dagene og medarbejdere inviteres med
programmet.
8. Forretningsorden.
Udskydes til næste gang.
9. Evt.
Tur Retur har fået vandskade, der gør at de ikke kan bruge
deres lokaler. De har fået afslag på genhusning og er usikre på
juraen i den forbindelse. De blev rådet til at kontakte Center for
Frivilligt Socialt Arbejde, der har jurister tilknyttet.
Næste møde: Tirsdag d. 30/3 fra 15.00 – 18.00
IK
3. marts 2010
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