Frivilligrådsmøde onsdag d. 23. januar kl. 16.15 i Frivillighuset.
Deltagere: Karen S, Anne-Lise, Susanne P, Karen F, Bodil, Minna, Estrid, Sven-Erik, Ole L, Wivie
Afbud: Erik W, Helle, Lykke, Viola
1. Foreningsorientering om frivilligrådet:
Forenings repræsentanter fra: Hospits Sydfyn, Lion, Medborger-cafeen, Folkekirkernes tværkulturelle
samarbejde - Svendborg, Kræftens bekæmpelse
1. Orienteringsmøde med de frivillige sociale foreninger vedr. valg til Frivilligrådet – opfølgning af
mødet
Positivt at der kom nogle og at de viste interesse og så må vi håbe på at der er nogle der stiller op, både
som formand og som medlem af Frivilligrådet.
2. Orientering fra vedtægts – arbejdsgruppen – forslag til eventuelle vedtægtsændringer
skalvedtages på årsmødet
Arbejdsgruppen foreslår, at der tilføjes yderligere en gruppe, som kan vælges til Frivilligrådet – nemlig en
integrations gruppe - en sådan foreslås… hvis dette vedtages på årsmødet kan folk vælges fra 6
grupper…. Max 13 personer i rådet øges til max 15 .
3. Årsmøde foreslås afholdt i Impuls – (det gamle Holbølsminde)
-

Impuls vil give en rundvisning af stedet og sørger for forplejning – der vil dog ikke blive
serveret alkoholiske drikke
- Bodil kontakter Sind Ungdom, om de vil komme med et oplæg til vores årsmøde
- Karen S. inviterer næstformanden i Social- og sundhedsudvalget – Anne Katrine Olsen - til at
komme med et oplæg til årsmødet
- Har I forslag til dirigent på årsmødet?
Karen skriver til John og/eller formanden for ældrerådet og spørger om en af dem vil være dirigent.
4. Økonomi og regnskab for Frivilligrådet 2018 v. Wivie Schärfe
Tilskuddet for 2019 kom i dec.18. Derfor er beløbet så stort.
I 2019 vil der skulle trykkes nye vedtægter… hvis der bliver vedtaget ændringer på årsmødet.
Opfordring til at deltage i nogle af de landsdækkende møder og arr.
5. Nyt fra brobygger – Bodil Kristensen
● § 18 tilskud – besparelse på § 18 kontoen
Hvem der har fået §18 og de 2 små puljer kan ses under udvalgets referater på
kommunens side.
●

Bevilling af 150.000 kr. til at synliggøre og styrke frivilligt socialt arbejde
–orientering om processen for anvendelsen af midlerne.
Workshop 5.3… ca. kl. 11-14

●

Synlighedsarrangement torsdag d. 14. marts i Borgerforening - guldsalen er lejet i
tidsrummet kl. 9.00 – 15.00
Bodil læser oplæg op som skal rundsendes til foreningerne.
Foreningerne placeres ved runde borde – foreningerne placeres sammen i forhold til
hvilken gruppe de tilhører.

6. Nyt fra Kontakt Mellem Mennesker.
Frivilligcenterdelen i Kontakt Mellem Mennesker er i fokus i øjeblikket. KMM skal følge en kvalitetsmodel på
landsplan for at få tilskud. Ministeriets krav som frivilligcentrene bliver målt og vejet på. Lever
Frivilligcentrene ikke op til kravene får de ikke deres grundbevilling. KMM skal opbygge et
dokumentationssystem for at måle om man når de opstillede mål.

KMM har haft politikere i praktik og fået gode tilbagemeldinger. Næste år vil embedsmænd også blive
inviteret i praktik.
Der skal sparres ligesom alle andre steder, men KMM tænker at når der lukker sig en dør, så åbnes der en
anden.
Synergieffekt: foreninger/ borgere der kommer i huset i én sammenhæng – har muligheden for at træde
ind i andre sammenhænge og blive inspireret.
7. Eventuelt
-

-

Forsikring af frivillige i kommunalt regi .er endnu ikke afklaret!
der er sket noget, det er blevet behandlet i økonomiudvalget 22.1… træder i kraft 1.3.19
Mere orientering i frivilligrådet på et senere tidspunkt.
Næste møde er torsdag d. 28. februar kl. 16.15
forberede os til chefmødet
Hjerteforeningens landsindsamling.
Hvis foreningerne der er tilknyttet huset vil besætte 15 ruter til indsamling så vil
hjerteforeningen donere en hjertestarter til huset.
Ref. Estrid Heldager

