Årsmøde i Frivilligrådet 23.4.2014
Årsmøde
Onsdag d. 23. april 2014 kl. 16.00
I Frivillighuset, Havnegade 3
5700 Svendborg,
Kl. 16.00
Registrering, kaffe og te
Susanne krydsede. Delte stemmesedler samt sangblade ud. Karen bød velkommen
Kl. 16.15
Navn
Estrid Heldager
Aase Knudsen
Karen Pedersen
Lone Rasmussen
Erik Ejlertsen
Karen Strandhave
Anders Ladekarl
Wivie Schärfe
Boris Hemmingsen
Arne Hansen
Laila Elnegaard (PAE)
Ole Lennart
Ellen Christensen
Susanne Aasholm
Alice Top Rasmussen
Birgit Jørgensen
Karen Bech
Karen Finsen
Hanne Ringgaard Møller
Rikke Fredeløkke
Nosrat

Velkomst, sang og præsentation af deltagere
organisation
stemmeberettiget
DHF,
X
Mødre rådgivningen,
X
ældresagen
X
Ældresagen (?)
KMM
KMM
X
gæst/oplægsholder
Frivilligrådet/Røde Kors X
Høreforeningen
X
høreforeningen
Aromas venner
X
Lions
X
Socialforvaltningen
KMM
ældresagen/Egebjerg
X
ældresagen/Egebjerg
diabetes
X
Frivilligråd/Red Barnet
X
Socialusvalgsformand
Gigtforeningen
X
dejlig frivillig hjælp!!!

Kl. 16. 30

Oplæg fra socialudvalgsformand Hanne Ringgaard Møller om:
De frivilliges samarbejde med kommunen
Frivilligchartret – skal vi have et lokalt Frivilligcharter i Svendborg??
Uddelt til deltagerne!
Evaluering af Frivilligpolitikken
Efterfølgende spørgsmål og debat
Idé: at kunne få frivilligt ”arbejde” til at tælle ved ansøgning – frivillighedsbevis-findes på nettet!
Der kan lægges 4 timer frivilligt ”arbejde” om ugen uden der trækkes i hjælp!!!!?
Hvem er de frivillige? Mænd, kvinder eller?
Det er alle mulige mennesker, men det afhænger af, hvilke grupper, der skal væres frivillige for.
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17.00

Oplæg fra generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors om:
- Samarbejdet mellem de frivillige og fagprofessionelle.
25.000 frivillige i Dk
Ungdommens røde kors – 4.500
- Hvilke udfordringer vil der være for fremtidens frivilllige i
socialt arbejde.
Hvor går grænsen mellem offentligt arbejde og frivilligt arbejde?
De frivillige ”løber ikke af pladsen”, fordi det ikke er sjovt længere.
De er ansvarsbevidste.
Røde kors, har opbygget meget (sygeplej, plejehjem, børnehaver),
der siden er blevet offentligt. Med udviklingen i samfundet, er det
ved at vende tilbage til før.
Der er ca. 800 vågekoner M/K på landsbasis. Mange af dem er
tidligere sygeplejersker og SOSU’er.
Aftaler mellem kommune og Røde Kors er ikke eksisterende –
endnu!
Principper: 1) Medmenneskelighed, 2) upartisk (neutral) 3) neutralitet, 4) frivillighed, 5)
uafhængighed 6) organiseret arbejdskraft.(fællesskab) 7) almengyldighed – kun ét røde kors i
landet.
Efterfølgende spørgsmål og debat.
Frivillige er forsikrede, når de arbejder for Røde Kors.
Familienetværk – familielejre (sommer – påske) Sociale relationer. Julehjælp ,Røde Kors vurdering
= hvad er det for huller, der er i kommuner (i samarbejde med kommuner).
18.00

Pause - og let bespisning og drikkelse

18.30
Præsentation af Frivilligrådet
Karen Strandhave – formand, Birgit Jørgensen – næstformand, Wivie Schärfe – kasserer, Karen
Finsen, Estrid Heldager, Ole Lennart, Rikke Fredeløkke – sekretær. Poul Arne Elnegaard
suppleant
1. Valg af dirigent Erik Ejlertsen, referent Rikke Fredeløkke og
stemmetællere Susanne Aasholm, Birgit Jørgensen
2. Frivilligrådets beretning
3. Karen Strandhave beretter om året der er gået

Svendborg Frivilligråds beretning til årsmødet onsdag d. 23.4.2014:
Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om:
-

Drift af Frivillighuset

-

Samarbejdet med Socialudvalget og Social og Sundhed i Svendborg kommune
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-

Frivilligrådet har også drøftet lidt om fremtidige arbejdsopgaver

Det må være Frivilligrådets fornemste mål at være medvirkende til at skabe de aller bedste
rammer for frivilligt socialt arbejde i Svendborg kommune.
Frivillighus:
Vores Frivillighus kom i fulde omdrejninger i 2013. Frivillighuset summer nu af liv – dag og aften –
med mange forskellige aktiviteter. Omkring 36 foreninger bruger nu huset.
Frivillighuset har et aktivt Brugerråd – en aktiv formand som er Lis Thejls fra Røde Kors’s
Kvindenetværk og næstformand Karen Bech fra Diabetesforeningen.
De har begge sørget for - med stor tålmodighed – at Frivillighuset nu endelig er blevet synlig i
bybilledet – flotte skilte er der kommet op. Den proces har ikke været så lige til – for Frivillighuset
er en bevaringsværdig bygning – og derfor underlagt nogle regler som skal opfyldes.
I Brugerrådet har vi bl.a. diskuteret om muligheden for at arrangere fælles foredrag – og også
samarbejdet mellem de forskellige sociale foreninger. Jeg synes, vi er godt på vej i forhold til at
bruge den synergieffekt, det er at være mange frivillige foreninger samlet på et sted – men
bestemt også et fortsat arbejdspunkt.
Kontakt Mellem Mennesker er ”primusmotoren og omdrejningspunktet for at Frivillighuset fungerer
praktisk i dagligdagen. Derfor har der også været en drøftelse med Social og Sundhed om at få lidt
aflastning til praktiske opgaver i form af en vicevært og en ”kontor – blæksprutte”. Det undersøger
Social og Sundhed pt.
Det har vist sig, at den organisering af Frivillighuset vi her i Svendborg har valgt , hvor Frivilligrådet
er en del af Frivillighuset – altså en aktiv medspiller – har været positiv. Foreningerne – tror jeg – i
højere grad har medejerskab til Frivillighuset – i forhold til andre steder i landet, hvor det er
Frivilligcentret, som suverænt står for driften af Frivillighuset.
Frivilligrådet siger en stor tak til for et godt og konstruktivt samarbejde med Kontakt Mellem
Mennesker og Brugerrådet om den praktiske drift af Frivillighuset.
Samarbejdet med Svendborg kommune:
I det forløbne år har Frivilligrådet haft et dialogmøde med det afgående Socialudvalg. Der var bl.a.
enighed om, at vores nuværende Frivilligpolitik skulle evalueres – der skulle tænkes nye tanker –
og i den proces skulle alle frivillige sociale foreninger være med. Det nye Socialudvalg skulle være
en del af processen – og i sidste ende godkende den nye Frivilligpolitik.
Møder med Social og Sundhed:
Frivilligrådet har stadig en god dialog med Social og Sundheds – afdelingen i Svendborg
kommune – både i forhold til driften af Frivillighuset – men også mere overordnet i forhold til
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eksempelvis anvendelsen af en del af ældrepuljepengene fra regeringen. I den forbindelse afgav
Frivilligrådet høringssvar, hvor vi bl.a. anbefalede ikke at bruge en del af pengene til en
frivilligkoordinator – men i stedet at bruge pengene til frivilligt arbejde for ensomme og udsatte
ældre.
Her i maj måned vil Frivilligrådet skulle afgive høringssvar om en ny rehabiliteringsstrategi for
arbejdet i Social og Sundhed. I al sin enkelthed går det ud på, at eksempelvis socialpædagogisk
indsats skal have en mere forebyggende og udviklende karakter – altså mere hjælp til selvhjælp –
og i højere grad involvere pårørende og det nære netværk – men nok også frivillige sociale
foreninger. En spændende tankegang, hvor der vil være behov for dialog om hvordan den frivillige
verden kan bidrage.
Frivilliges rolle:
Der er ikke tvivl om, at frivillige er – og ikke mindst i fremtiden bliver en ombejlet gruppe.
Fagprofessionelle vil kunne se, at en frivillig ville kunne gøre god gavn i netop deres institution eller i arbejdet med en bestemt gruppe mennesker.
Derfor er det vigtigt – også lokalt at få drøftet, hvor frivillige med fordel kunne yde en indsats –
også her er det vigtigt at have en god dialog med Socialudvalget og ikke mindst med Social og
Sundhed.
Frivilligrådet er af den overbevisning, at man får størst gavn af frivillige, hvis de er forankret i en
frivillig forening, som står for rekruttering og uddannelse af de frivillige.
I 2013 blev der centralt udarbejdet et charter for frivilligt arbejde – det kunne give god mening at
udarbejde et lokalt charter for frivilligt arbejde – som beskriver rammerne og samarbejdet med de
fagprofessionelle.
I øvrigt har de faglige organisationer og de frivillige organisationer i 2013 udarbejdet nogle
overordnede spilleregler for samarbejdet mellem fagprofessionelle og frivillige. De her spilleregler
giver nogle gode spilleregler for det frivillige arbejde - også her i Svendborg.

Fremtiden:
Det er vigtigt, at vi i den frivillige verden er synlige – hvad kan vi tilbyde??
Derfor vil vi i Frivilligrådet afholde et synlighedsarrangement - formentlig i efteråret , hvor alle
frivillige foreninger her i Svendborg kommune bliver indbudt – men også fagprofessionelle, så de
professionelle får en viden om alle de forskelligartede tilbud, de frivillige foreningen kan byde ind
med – netop til dé borgere, som de aktuelt arbejder med.
De frivilliges samarbejde med de fagprofessionelle må i fremtiden være et vigtigt arbejdspunkt.
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Frivilligrådet tilbyder sig gerne som ”brobygger” mellem de frivillige foreninger og kommunen.
Trods et godt samarbejde med Svendborg kommune er det vigtigt:
-

at den frivillige er uafhængig af offentlige systemer
at den frivillige har retten til at være kritisk overfor det offentlige
at de frivillige ikke erstatter betalte jobs

Vi i den frivillige verden kan stille os selv det spørgsmål, om frivillige sociale foreninger kan og skal
redde fremtidens velfærdssamfund. Det mener jeg ikke, er de frivilliges opgave, men vi kan
bidrage med ”flødeskummet” for ensomme, handicappede og udsatte borgere.
Til sidst tak for et knippel godt samarbejde i Frivilligrådet.
Tak til Frivilligrådets kontaktperson i Social og Sundhed – Ellen Christensen – og ikke mindst tak
for samarbejdet med Kontakt Mellem Mennesker og daglig leder Susanne Aasholm.
19.4.2014
Karen Strandhave
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg kommune
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2013 og budget 2014 v.
Wivie Schärfe.
5. Behandling af indkomne forslag - (Forslag sendes t. Kontakt
Mellem Mennesker senest 15.4.2014.:
Der er ikke indgået nogle forslag.
6. Valg af rådsmedlemmer samt suppleanter
Sociale og kirkelige foreninger
Wivie Schärfe (2013)
Børn unge og familie
Karen Finsen (2013)
Handicap og patientf.
Estrid Heldager (2013)
På valg: Poul Arne Elnegaard 6 stemmer
(2014)
Rikke Fredeløkke 4 stemmer
stopper
2 ugyldige
Ældre
Birgit Jørgensen (2013)
Alice Top (2014)
Suppleanter:
Bestyrelsen får mandat til at udpege yderligere mandater.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Erik Ejlertsen - genvalg
8. Eventuelt
Intet
Dirigenten takker for god ro og orden
19.30

Afslutning - tak for i dag.
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Mødet sluttede kl. 20:00
Referent Rikke Fredeløkke
(Det nye Frivilligråd konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen)

Det nye Frivilligråd konstituerede sig efter årsmødet med følgende:
1. Konstituering:

Næstformand: Birgit Jørgensen, Ældresagen i Egebjerg
Kasserer: Wivie Schärfe, Røde Kors
Sekretær: Det besluttes, at sekretærjobbet går på om gang.
2. Drøftelse af udarbejdelse af høringssvar vedr. Socialafdelingens forslag til
rehabiliteringsstrategi. Det besluttes, at Karen Strandhave udfærdiger forslag til
høringssvar, som rundsendes til det nye Frivilligråd til godkendelse.
3. Frivilligrådet holder møde onsdag d. 4.6.2014 kl. 16.30 i Frivillighuset.
Susanne sørger for forplejningen til mødet.

Referent Karen Strandhave
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