Mødereferat

Titel: Møde i Svendborg Frivilligråd
Dato og tidspunkt: 27. april 2009 fra kl. 16.00 til 19.30
Sted: CSV mødelokaler
MødeKamma Kaae, Erik Ejlersen, Wivie Schärfe, Leif Nybo, Karin
deltagere
Tangager, Ida Karottki, Susanne Esbjørnsen
Afbud
Birgit Jørgensen, Susanne Åsholm
Referent
Ida Karottki
Forkortelser
FR = Frivilligråd
KMM= kontakt Mellem Mennesker
Kamma byder velkommen til dette første ordinære møde i det
Ansvarlig:
nye råd. Gør opmærksom på at der i den sidste tid har været en
del fokus i pressen på den kommende frivilligpolitik og på FR.
Rådet er med andre ord blevet mere synligt, hvilket vi kun kan
glæde os over
1. Godkendelse af dagsorden.
Ida bringer de procedurer der hidtil har været anvendt vedr.
referater til diskussion. Vi beslutter at ændre procedurerne og
referatet skal fra d.d. være rådet i hænde senest 14 dage efter
sidste møde. Ida sender referatet til godkendelse hos Kamma
og godkendelse af referat tages på som et fast punkt på
kommende dagsordener.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ida

2. Præsentation af medlemmer.
Det kan hermed slås fast, at Rådet er geografisk velfunderet,
idet der er både jyder, fynboer og sjællændere til stede.
Her følger en runde med vægten lagt på det frivillige arbejde
medlemmerne er aktive i
Kammae: Hendes frivillige bagland er Kræftens Bekæmpelse,
hvor hun bl.a. har været med til at søsætte deres Frivillige
Rådgivning. Hun er aktiv i Kirkens Korshær og er frivillig i SAK.
Interessen for det frivillige arbejde ligger primært på det
overordnede og mere organisatoriske plan
Wivie: Er formand for bestyrelsen i Røde kors Svendborg.
Derudover er hun Vice Præsident i Røde Kors med ansvar for
det internationale arbejde, et arbejde hun har bestridt i 10 år
nu. Hun sætter stor pris på at arbejde både på det lokale og
centrale plan. Wivie rejser meget og kan ikke altid være med til
møderne.
Ida: Har været formand for foreningen Amigo Mio, der arbejder
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med de stille unge. Foreningen har haft svært ved at finde
frivillige til bestyrelsesarbejdet, af samme grund er den nedlagt
nu, men aktiviteterne fortsætter under KMM. Arbejder også i
det professionelle liv med frivillige og foreninger.
Estrid: Er kasserer i LFFS, der ligesom Amigo Mio har svært ved
at finde frivillige til bestyrelsesarbejdet. Der er fare for at den
må lukke. Sker det går hun aktivt ind i DHs arbejde. Det ligger i
familien at være aktiv i foreningslivet, så Estrid har ført arven
videre
Susanne: Har i en del år været aktiv i et værested i København,
og da hun flyttede til Svendborg, kom hun i kontakt med Tur
Retur. Hun fik tilbudt et af deres Pårørendekurser, og hun er nu
både rådgiver, kursusarrangør, igangsætter af grupper mm i
Tur retur
Leif: Er formand for Diabetes Foreningen, hvor han har været i
10 år. Sidder i Regionsrådet og i FU (forretningsudvalget) i DH
(Danske Handicaporganisationer). Derudover sidder han i
Handicap rådet og i Lokal Beskæftigelses Råd. Han er aktiv i
politik, liste Svendborg.
Karin: Er med i Mødrerådgivningen under Mødrehjælpen, hvor
hun bl.a. passer Børnebixen, der sælger genbrugsbørnetøj.
Karin er revisor for Mødrerådgivningen. Derudover er hun med i
Beredskabsforbundet. Har tidligere været aktiv i en
genbrugsbutik i Svendborg.
Erik: Erik er ny inden for det frivillige arbejde, og ser frem til de
sjove og spændende opgaver der ligger der. Han sidder i
Kontakt Mellem Menneskers bestyrelse og nu også i FR
3. Siden sidst.
- evaluering af årsmødet.
Ansvarsfordelingen i forbindelse med forberedelserne var lidt
forvirrende. Kamma vil fremover være et fast medlem af
planlægningsteamet. Mødet var godt og oplysende, og det er et
godt forum til at få en fornemmelse af, hvad der sker og hvad
FR kan arbejde videre med. God ide med en oplægsholder
udefra, Grethe Schödt var god og nede på jorden.
Lokalerne er velegnede, bedre præsentation af maden ønskelig.
Mødet var kortere end sidste år og mere enkelt, men kan med
fordel gøres endnu kortere.
- kvalificering/netværk.
Wivie og Ida har været til en temadag for Frivilligråd med titlen:
”Hvad skal vi med de der Frivilligråd”? En god og inspirerende
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dag og interessant at se, hvordan FR i DK arbejde forskelligt.
Der var deltagere fra FR fra hele Danmark, repræsentanter fra
kommuner og Frivilligcentre. Temadagen var arrangeret af
Frivilligrådet (www.frivilligraadet.dk) og Center for Frivilligt
Socialt Arbejde (www.frivillighed.dk) i Odense. Oplæg og
referater fra temadagen bliver lagt ud på deres hjemmesider og
kan læses der.
- lederen som teamcoach.
Der er brug for ledelseserfaring, også i den frivillige verden, og
Kamma har meldt sig til et kursus under Folkeuniversitetet.
Meget spændende og brugbart og materialer kan rekvireres.
- vision velfærdssamfund og frivillighed.
Invitation til Frivilligrådets årsmøde d. 27/5 i KBH. Program er
blevet sendt ud. Godt hvis et par repræsentanter fra Rådet kan
tage med. Tilmelding til Kamma senest lørdag aften d.2/5.
- sekretariatsbistand.
Kamma har talt med Finn Boye om sekretariatsbistand til Rådet.
Kommunen har svært ved at finde pengene, og skal i så fald
tages fra §18. Der kan arbejdes på den model, at der ansættes Kamma
en flexmedarbejder i KMM, der bl.a. tager opgaven som
sekretær for Rådet. Et andet forslag er at henvende sig til
Seniorerhverv, men de vil have betaling for deres arbejde. Evt.
kan KMM lave et frivilligjob opslag, der også kan lægges ind på
www.frivilligjob.dk portalen.
4. Ramme – og visionsdag.
Programmet for dagen, der var planlagt til okt. 2008, er indtil
videre stadig gældende, en konsulent fra Center for Frivilligt
Socialt Arbejde i Odense er facilitator. Ida sender et revideret
program ud midt i maj. Vigtigt at alle kan deltage, da dagen
skal danne fælles fodslag for, hvem vi er og i hvilken retning vi
skal gå. Visionsdagen afholdes mandag d. 25/5 fra 16.00 til
20.00 i CSVs mødelokale. Afbud fra Wivie pga. rejse. Karin
melder tilbage til Ida om, hvorvidt hun kan.

Ida

5. Frivilligpolitikken.
Der er udsendt 70 spørgeskemaer til foreninger, 43 er
besvarede og det giver en besvarelsesprocent på 59. Det er
ganske flot. Det skal bearbejdes på temadagen torsdag d. 30/4
på hotel Svendborg fra kl. 16.00 til 19.30. Efter temadagen
skrives udkast til politikken, og der afholdes møde i
styregruppen 9. juni fra kl. 13-15. Det foreliggende grundlag på
det tidspunkt sendes til Social og Sundheds udvalget og derefter
i høring ultimo august.
Velfærdsministeriet kigger i denne tid på, hvordan der kan laves
sammenhængende kommunale frivilligpolitikker, og undersøger
om eksisterende frivilligpolitikker kan sammenflettes. Vi
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afventer hvilke anbefalinger der kan komme fra regeringen til
kommunerne på dette felt.
6. Hjemmeside.
Hjemmesiden trænger til et grundigt gennemsyn. Ud med det
gamle og ind med noget nyt. Anna fra KMM har hjulpet til med
hjemmesiden. Skal vi have vores egen hjemmeside eller skal vi
forblive under KMM?. Hvem vil gå ind i en gruppe og tage
Ida
ansvaret for opdateringer mm?. Det tager meget tid at arbejde
med hjemmesider, og snakken faldt på, om vi skal betale os til
bistand. Ida kender en webmaster, som hun kontakter og får et
prisoverslag. Gruppen sammensættes senere.
7. Kalender.
Efterårsmøder holdes på tirsdage i ulige uger fra kl. 16.00 til
19.00 med lidt spiseligt.
Datoer for efteråret: 8/9 – 20/10 – 1/12
Vi sender en mail, hvis vi ikke skal spise med.

IK
29. april 2009
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