Frivilligrådsmøde 24.2.2016 i Frivillighuset.
Deltager: Karen S, Wivie, Ole, Estrid, Susanne, Ellen
Besøg af: Louisa Henriksen og Lone Lorentzen ..fra Familieafd. Svbg. Kom.
Afbud: Karen Finsen, Inge Andersen
1. Møde med Familieafdelingen om frivillighed og forventninger til frivillige – 2 repræsentanter fra
Familieafdelingen.
 Præsentration af os.
 Gennemgang af deres afd. opbygning og arbejdsområder.
 Efterfulgt af snak om de forskellige tiltag der er i gang og hvilke muligheder der også kunne
være til at tiltag/ projekter, både i afd. og i samarbejde med frivillige.
 Dialog med de frivillige foreninger.
 Frivillighed -- kommune… forventningsafstemning er vigtig at huske før man går i gang med
projekter i forhold til frivillige.
 Forslag om at vi på et senere tidspunkt gentager møde imellem frivilligråd og børn/ unge
-afdelingen, hvor emnet kunne være forventningsafstemning og samarbejde
Vi inviterer dem igen til efteråret
2. Nyt fra Frivilligrådets kontaktperson Ellen Christensen.
 Skriveprocessen i forhold til ny Frivilligpolitik går godt. Lige i øjeblikket er man i gang med
grafisk afd. og layout.
 Frivilligrådet får forhåbentligt lejlighed til at drøfte oplægget til ny Frivilligpolitik på næste
møde 16.3.2016
 Meget velbesøgt nytårskur for frivillige på Cafe Aroma d. 28.1.2016
3. Eventuelle kommentarer til referatet fra Frivilligrådets møde d. 20.1.2016.
Ingen
4. Frivilligrådets årsmøde onsdag d. 20.4.2016 – mødested er Grønnemoseværkstedet kl. 16.30.:
a. Hvem er på valg: Alice Top Rasmussen
b. Eventuelle yderligere forslag til nyvalg
Vi mangler 1 fra næsten alle grupper.. Susanne har lavet en liste med forslag til foreninger som
vi (Susanne) kontakter og spørger om de er interesseret.
c. Forslag til suppleanter
d. Dirigent til årsmødet: Erik Ejlersen vil gerne være dirigent
e. Oplægsholdere:
1. Hanne Klit, medlem af Social og Sundhedsudvalget taler om: Fremtidens frivillige og deres
opgaver
2. Ole Lennart
f. Indkomne forslag skal senest være Frivilligrådet i hænde d. 5.4.2015
g. Årsmødet annonceres i uge 11 i Svendborgposten og materialet til generalforsamlingen
udsendes til foreningerne ligeledes i uge 11.
h. Praktisk: Har Ole Lennart styr på. … hans ”skriv” er sendt til Karen S og det medsendes
referatet.
5. Fastsættelse af dato for konstituering af Frivilligråd – d. 25.5.2016 kl. 15.
6. Eventuelt
Næste møde: den 16.3.2016 kl. 15, Karen S står for forplejningen , Wivie afbud

På mødet den 16.3 snakker vi om de forslag til nye mødedatoer som Karen har fundet frem.
Wivie fortæller om humanitær folkevandring som afholdes d. 29.2.2016.
Referent Estrid Heldager

