Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 12.01.11 kl. 16.30 – 19.00
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere

Karen Strandhave, Birgit Jørgensen, Estrid Heldager, Susanne
Aasholm, Wivie Schärfe, Bente Ellingsøe (supp.) Ellen ? (indgår i Laila
Hansens funktion) Lise Vej
Afbud
Medhat Khattab, Karin Tangager
Fraværende Leif Nybo,
Referent
Lise Vej
Karen Strandhave ønskede alle et godt nytår i 2011
Speciel velkommen til Ellen Christensen, som erstatter Laila
Hansen – information herom er på vej ud til foreningerne.

1. Orientering fra Ellen
Christensen vedr.
Socialudvalgets uddeling af
§ 18 midler.

1. Ellen Christensen orienterede - supp. af KS og BJ :
Udlevering af ”Kriterier for tildeling af midler til frivilligt
socialt arbejde - § 18 midler”
Obs. side 2 - 2. sætning i kriterie nr. 2 udgår.
Udlevering af: ”§ 18 – støtte til frivilligt socialt arbejde i
2011” Beløbet til Frivilligrådet udbetales snarest.
Drøftelse af fordeling af midlerne – tages op på næste møde
med kommunen i marts.
Drøftelse af øvrige spørgsmål til dette møde opsamles af
Ellen Christensen.
- Hvilke projekter er Partnerskabsprojekter udover Dansk
Flygtningehjælp).
- Hvordan udmøntes støtte til Kontakt mellem Mennesker?
- Bilag til forplejning og webmaster – accept ønskes fra
Svendborg Kommune af WS.

2. Drøftelse af indhold til
temaeftermiddag 24.01.11

Udmeldt datoændring – pga. invitation til Nytårskur på
Rådhuset 31.01.11
Mødet der skal indholde inspiration til Frivilligrådet,
planlægges med Sussi Mark, næstformand i Frivillig Forum.
Se fokusområder i sidste referat 09.11.10 – Hvordan sikres
samspillet til vores visioner?

3. Drøftelse af ”event” i
anledning af Frivilligåret –
indhold/tidspunkt – evt.
nedsættelse af arbejdsgruppe.

3. KS forslår nedsættelse af arbejdsgruppe – består af:
Karen Strandhave, Susanne Aasholm, Bente Ellingsøe med
Wivie Schärfe og Lise Vej som hjælp.
Der er forslag til, at Frivilligrådet kobler sig på
”Frivilligmarked” d. 6.08.11
SAa. orienterer om tilbud for deltagelse i projekt
”Politikerpraktik” hvor politikere får indblik i det frivillige
arbejde i Svendborg. F.eks. Røde Kors/ Hjerneforeningen/
deltagelse i et frivilligrådsmøde.
Mulig afvikling i sep.

4. Lise Vej orienterer om konf.
Flere frivillige- et realistisk mål

LV refererede fra en konference med højt fagligt indhold, og
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eller ønsketænkning.
5. Social Vejviser ved Susanne
Aasholm.

6. Evt.

spændende netværkskontakter.
SAa orienterede om aktuel opdatering af Vejviser gennem
Kontakt mellem Mennesker, forventes at fortsætte uændret
til landsdækkende system ”Frise” er klar. SAa vil forespørge
til forventet igangsættelsesdato.
Ellen Christenesen vil - efter ønske fra Frivilligrådet –
opfordre til at Vejviseren kan ses på forsiden af kommunens
hjemmeside.
Årsmøde 2011
Der nedsættes en arbejdsgruppe til afvikling af Årsmødet
13.04.2011 kl. 16 - bestående af: BJ(tovholder), KS, SAa.
Mødes foreslås afviklet i ”Multihuset”, Ellen reserv. kl.15-20
Drøftelse af evt. Vedtægtsændringer, mhp. rekruttering til
Frivilligrådet og dermed sikring af en optimal funktion.
Som oplægsholder til Årsmødet foreslås: Anders la Cour,
lektor og Ph.d ved CBS – evt. i et samspil med Curt
Sørensen, borgmester i Svendborg.
Alternativ dato: 12.04.11
WS forespørger til udvikling i integrationsprojektet –
mangler en udmelding. SAa vil tage kontakt til Laila Hansen
herom.
På dagsorden i juni aftales: Drøftelse af Partnerskabsaftaler.
WS har fået ny mailadr.: wivie@turbopost.dk
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