Pressemeddelelse

Årsmøde for Svendborg Frivilligråd
Tirsdag, den 20. april 2010 afholdt Svendborg Frivilligråd sit andet årsmøde.
Rådet, som er talerør og koordinerende organ for de frivillige foreninger i Svendborg Kommune har
eksisteret i 3 år. ”Vi har haft et fantastisk år og har godt fat i arbejdsopgaver f.eks. Frivilligpolitiken, som
næsten er på gaden, forventet afsluttet i maj måned. Der har været et godt samarbejde med alle
foreningerne og Svendborg Kommune”, siger Kamma Kaae, der har været formand i 3 år helt fra
Frivilligrådets start, men som nu har valgt at trække sig midt i perioden grundet flytning til Nordsjælland.

Opbakningen til Årsmødet var på ca. 25 deltagere fra 12 forskellige foreninger, og de var mødt op i
Multihuset på Gl. Skaarupvej, hvor første indslag var et meget spændende foredrag ”Kvinde, karrierer og
frivilligt arbejde” af Susanne K. Larsen, formand for statens Frivilligråd, præsident for Dansk Røde Kors og
tidligere adm. direktør i SAS, derefter blev den mere formelle del afviklet med formandens årsberetning,
opstilling af kandidater og valg til frivilligrådet.

Formandsvalget: Ny formand blev Karen Strandhave
Nye velkvalificerede kandidater blev valgt ind i Frivilligrådet – det er super dejligt beretter formand Kamma
Kaae ligesom det er rigtig dejligt for kontinuiteten at Etrid Heldager ville genopstille og blev valgt for en ny
periode på 2 år.
Vi har måtte tage afsked med et superflittigt og inspirende rådsmedlem, der ikke ønskede genvalg – nemlig
Ida Karotti, idet hendes forening Amigo Mioer er ophørt.

Her er det nysammensatte Frivilligråd :
Formand Karen Strandhave

Gruppe 1 – Sociale og kirkelige foreninger:
Wivie Scharfe, Dansk Røde Kors

Gruppe 2 – Foreninger for børn , unge og familier:
Karin Tangager, Foreningen Mødrerådgivningen
Medhat Khattab, Red Barnet

Gruppe 3 – Handicappede og patientforeninger:
Leif Nybo, Diabetesforeningen
Estrid Heldager, DHF

Gruppe 4 –Ældreområdet:
Birgit Jørgensen, Ældresagen
Lise Vej,

Gruppe 5 – Foreninger for Misbrug:
Susanne Esbjørnsen, Tur/retur
Ronney Johansson, A-klubben

Suppleant:
Bente Ellingsøe, Hjernesagen

Rådet vil konstituere sig på første ordinære møde.

Fast kontaktperson, der deltager efter behov i møderne Susanne Aasholm, daglig leder af Kontakt mellem
Mennesker.
Sidste del af årsmødet blev afviklet efter god forplejning-flot hjulpet af frivillige fra Kontakt mellem
Mennesker.

Vil du/I vide mere, så kig ind på Frivilligrådets hjemmeside
www.svendborgfrivilligraad.dk
Siden er under opbygning.

