Dagsorden/referat af Frivilligrådets møde 13.3.2013
Deltagere: Wivie Schärfe, Karen Strandhave, Karen Finsen, Jan Andersen, Estrid
Heldager, Rikke Fredeløkke, Ellen Christensen, Birgit Jørgensen, Poul-Arne
Elnegaard, Ole Lennart, Susanne Aasholm,
Afbud: Ingelise Bosted Madsen
Ikke fremmødt: Niels Sieck
1.
Godkendelse af referat fra Frivilligrådets møde d. 12.2.2013.
Godkendt!
2.

Godkendelse af dagsorden

Ellen C. er glemt og starter
Møde med socialafdeling i foråret – Frivilligrådet sender ønske datoer efter årsmøde.
Karen S. og Ellen deltager i ”frivillighed 2013” i Odense i morgen. Konferencen er
arrangeret af COK. (Center for Offentlig Kompetence)
3.

Frivilligrådets årsmøde onsdag d. 17.4.2013:

Praktiske opgaver:
Hvem genopstiller til Frivilligrådet:
på valg Karen Strandhave modtager genvalg,
Inge Lise Bosted Madsen
trækker sig.
Birgit Jørgensen
modtager genvalg,
Wivie Schärfe
modtager genvalg,
Ole Lennart
modtager genvalg,
Karen Finsen
modtager genvalg,
Jan Hansen
trækker sig.
Rikke Fredeløkke
modtager genvalg
- Suppleanter:
?
Indbydelse til foreningerne:
udsendes af Susanne Aasholm – sammen
med valgprocedure.
Der diskuteres overskrift af foredragene til årsmødet – resultat ses af invitationen
-

Gennemgå tilmeldinger til årsmødet: Susanne Aa. Karen S. sammen med
dirigenten
-

Annonce til Ugeavisen: Susanne Aa. Har styr på det

-

Dække bord / lave kaffe og te / fortæring.
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Der er tilmeldinger til borddækning etc.
Poul Arne henter maden, som Susanne har bestilt
Rikke køber øl, sodavand, frugt og slik
-

Afkrydsning af mødedeltagere. Susanne Aa.

4.
Henvendelse fra Det Centrale Frivilligråd vedr. Frivilligcharter der skal revideres - se tilsendt mail - ved et af linkene er der et
spørgeskema, som Det Centrale Frivilligråd gerne vil have, at vi besvarer jeg foreslår, at vi gør det i fællesskab.
Skemaet gennemgås og Karen S. krydser af. Nogle af spørgsmålene bliver debatteret.
Gå venligst på www.frivilligcharter.dk og www.surveymonkey.com/s/M8THM28
se om du har bemærkninger til spørgsmålene – giv i så fald Karen Strandhave
meddelelse om det.
5.
Nyt fra Frivilligrådets Brugerråd - se referaterne fra 30.1.2013
og 28.2.2013.
tages til efterretning

6.
Henvendelse fra Diabetesforeningen i Svendborg ved formand Tom
Andreasen vedr. følgende (se vedlagte to mails):
Vilkår for frivillige i Svendborg kommune
Vi håber, at Tom kommer til årsmødet og kan spørge politikerne, der er til stede.
- Synlighed / skilte på / i Frivillighuset
Frivilligrådets indstilling til emnet er ikke helt klar, men i lejeaftalen er der
begrænsninger, der skal tages efterretteligt.
Vi taler om, at få et skilt, så man kan SE, at der er et levende hus.
Ligeledes er der diskussion om, hvad vinduerne skal indeholde.
Synlighed, synlighed og synlighed
(Problematikken vedr. skilte på Frivillighuset vurderer jeg hører ind under
Brugerrådets kompetenceområde - jeg mener dog, at det er vigtigt, at vi
drøfter problemstillingen i Frivilligrådet og giver en anbefaling til
Brugerrådet.)
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7.
Åbent hus i Frivillighuset lørdag d. 13.4.2013 mellem kl. 10.00 14.00.
Der sendes invitation til politikere og centrale embedsmænd
Invitation til åbent hus – invitation udsendes sammen med
Ønskeliste til åbent hus arrangement
Foreningerne stiller med hver deres præsentation. Gerne med frugt, slik,
pjecer etc.
Karen bager boller, kaffe.
8.

Eventuelt
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