Referat fra Frivilligrådets møde den 25.03.15.
Mødedeltagere:Karen Strandhave,Birgit Jørgensen,Estrid Heldager,Poul Arne
Elnegaard,Alice Top-Rasmussen,Ole Lennart Hansen , Karen Finsen, Susanne
Aasholm, Ellen Christensen, Wivie Schärfe.
Referat fra sidste møde blev godkendt.
1a. Orientering fra Ellen:


Ellen kommer til årsmødet



Tids- og handleplan for den nye frivilligpolitik
10.juni holdes møde mellem frivilligrådet og social og sundhedsudvalget.
Foreslår et møde med Ellen og Finn Boye inden den 10.juni.
I efteråret udarbejdes den nye frivilligpolitik.
Politisk behandling inden jul.



Social- og sundhedsudvalget har afsat 500.000 kr til to nye puljer. 250.000
kr. til sundhedsfremme og forebyggelse, og 250.000 kr til initiativer til
forebyggelse af ensomhed hos ældre og socialt udsatte. Der er meget kort
frist.

1.Årsmøde den 15.04.15:
Hvem opstiller:
Karen Strandhave genopstiller
Wivie Schärfe genopstiller
Estrid Heldager genopstiller
Karen Finsen genopstiller
Ole Lennart Hansen genopstiller
Birgit Jørgensen ønsker ikke genvalg, stiller sig til rådighed som suppleant
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Poul Arne Elnegaard trækker sig efter 1 år, kan i nødstilfælde fortsætte som
suppleant.
Der er således ledige pladser der skal besættes. Der tages kontakt til områderne:
Børn, misbrug og patientforeninger.
Oplægsholdere:
Næstformand i social-og sundhedsudvalget Lone Stærmose
Formand for Ældrerådet i Svendborg: Bent Aage Rasmussen
Karen Strandhave indkøber gaver til oplægsholdere.
Det praktiske:
Blomstercafeen kommer med maden, tarteletter og tærter.
Øl og vand- Bent og damer
Frugt, chokolade og småkager- KmM
Sang- Susanne
Karen F kommer og hjælper med at dække bord
Dirigent: Erik Ejlersen
Referent: Wivie Schärfe

2. Opfølgning på møde vedr. Sundhedshus. Vi følger processen. Se særskilt
referat fra mødet.

3. Opfølgning på møde vedr. frivilige indenfor ældreområdet – projekt EVARS.
Møde med sektionscheferne i Svendborg Kommune i formiddags med henblik
at formidle viden om Frivillighuset og dets anvendelse.

EVARS er blevet nedtonet. Fortsætter dog som pilotprojekt.

4. Frivillig fredag-henvendelse fra Kultur og Fritid som byder op til samarbejde om
Frivilig Fredag.


Dagen drøftedes, det bliver sidste fredag i september kl 14-18. Vi har
tidligere haft det om lørdagen.



Frivillighed overalt i midtbyen-der vil blive kommunale penge til
arrangementet.



Lad os prøve det af og evaluere på fordele pog ulemper.



Det handler om fællesskab mellem de frivillige sektorer.



F.eks. to foreninger fra hver sin sektor i samme bod

5. Eventuelt


Forslag om møde med Ellen og Finn den 27.05.15 kl 14.Susanne mailer til
dem



Samvirke annoncerer efter Danmarks mest fantastiske frivillige.Giver 25.000
kr til pågældendes forening.



Næste møde i Frivilligrådet er den 13.05.15 kl 13.00.

Referent Wivie Schärfe
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