Frivilligrådsmøde 29.8.2018 kl 16.15 i Frivillighuset.

Deltagere: Karen S., Karen F., Bodil, Lykke, Minna, Ole, Estrid, Erik W., Anne Lise
Afbud: Wivie, Viola, Susanne P, Helle, Svend Erik
1. Eventuelle kommentarer til referat fra Frivilligrådets møde d. 23.5.2018
Ingen kommentarer
2. Siden sidst:
● Dorte Schiller har meddelt, at hun udtræder af Frivilligrådet
● Socialchef Finn Boye går på efterløn – afskedsreception d. 12.10. 2018.

3. Møde med Social og Sundhed – Har I forslag til yderligere dagsordenpunkter?
● Handleplan for det frivillige sociale arbejde
● Italesætte emnet med at der er forståelse for, hvad frivillige kan bruges til, er godt på chef
niveau, men det halter lidt på medarbejderniveau.
Forventningsafstemning i forhold til frivilliges indsats
En person i hver afd. kunne fx have samarbejdet med de frivillige som ansvarsområde.
● Økonomi:
● §18
● Partnerskabsaftaler
● Forsikringer for frivillige
● Møde med Social og Sundheds Udvalget
4. Nyt fra Bodil Kristensen (brobygger)
● Synlighedsdag
Foregå i guldsalen.
Foregå som sidst, men rykkes til marts. Ikke op af arr. (som de kommunale også skal møde
til) og helligdage.
Foreninger der er fra samme fagområde placeres i klynger, for at forbedre overblikket for
gæsterne – der kunne anvendes runde borde.
Booke Borgerforeningen fra 9-15, åbent fra 10-14
● Nytårskur
Et Tema der både giver input og underholdning
Forslag: hvordan bringer vi sjov og spas ind i foreningsarbejde
Samt et par foreninger som fortæller om dem selv.
Orientering fra de forskellige forvaltninger.
● Der er ved at blive lavet en masterplan på ældreområdet.
● Samskabelse i forhold til frivilligområdet
● Klip til fællesskab – et ældreprojekt
● Min sidste tid – et ældreprojekt
● Handicapprisen
● DM i ombold
● Der er kommet projektmidler til et projekt om tidlig opsporing af børn og unge der vil
selvskade.
● Der afholdes et orienteringsmøde i Frivillighuset om §18 puljer og øvrige puljer
● Bevæg dig for livet – Bodil orienterede om projektet – Bodil Kristensen og Susanne Paaske
deltager i projektets styregruppe.

●

Planlægning af rundtur i den frivillige verden for politikerne.

5. Drøftelse af Svendborg Frivilligråds vision, vedtægter, forretningsorden m.v.
En modernisering er der nok behov for.
Vi gennemgår kort vision, vedtægter og forretningsorden m.m. med henblik på at scanne åbenlyse
behov for ændringer.
Dernæst nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til justering/ ændring af vision,
vedtægter m.m.
Udskydes til senere tidspunkt
6. Foreningsmarked lørdag d. 29.9.2018– Frivilligrådet har en bod – hvem kunne tænke sig at deltage
fra Frivilligrådet? Erik Witten og Lykke melder tilbage til Karen Strandhave om de kan deltage i
Frivilligrådets bod.
ca. 30 foreninger tilmeldt. Cittaslow er der også.
7. Nyt fra Susanne Paaske, Kontakt Mellem Mennesker
Springes over fordi Susanne P er syg.
8. Eventuelt
● Husk at melde ind til den sociale vejviser når der sker ændringer i foreningsbestyrelserne.
● Netværksmøde 4.10 – integrationsnetværk… så mange medlemmer fra frivilligrådet der
kan, bør deltage. Der meldes en ny mødedato ud, da en del fra Frivilligrådet ikke har
mulighed for at deltage p.g.a. af andre arrangementer.
● Politikere i praktik…. 7-8 politikere har meldt tilbage
● Handicapprisen 2018
● Synliggørelse via pressen

Næste møde den 10.10.18 kl. 16.15 – Lykke står for forplejning.
Referent Estrid Heldager

