Referat fra møde i Frivilligrådet den 27.01.09 kl 16-18.15.
Afbud: Jørgen Larsen, Sonja Christensen.
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt.
2. Orientering siden sidste møde:
 Velkommen til nyt ad hoc medlem Susanne Esbjørnsen, Tur/Retur.
 Velkommentil nyt ad hoc medlem Lone Rasmussen, Ældresagen, som afløser
Karen Pedersen.
 Svarbrev modtaget fra velfærdsminister Karen Jespersen vedr. puljemidlerne.
 Udsendelsen af det første Nyhedsbrev må betragtes som en succes.
 Høringssvar vedr. Misbrugspolitik er ej afgivet.
 Høringssvar vedr. Udsattepolitik er afgivet.
 Adr.kartotek for FR i KmM er placeret på et lille hvidt USB stik, Karlo.
 05.02.09 holder Kamma møde med A-klubbens medlemmer. Hvad laver de;
hvad laver vi.Fælles fodslag.
3. Fremtidigt samarbejde med KmM.
Susanne Aasholm skitserede muligheder, derefter debat.
 Sekretærfunktionen vil ikke fremover kunne dækkes af KmM. Der kommer
ikke umiddelbart en ny medarbejder; formentlig er der kun økonomi til en ½
medarbejder.
Formanden vil kontakte socialdirektøren for at høre, om kommunen har
mulighed for at hjælpe FR med lidt økonomi til denne funktion. Det
undersøges, hvorledes de ”øvrige råd” er stillet.
Det kan blive nødvendigt, at en i vores Råd får denne funktion.
Efter en nykonstituering stiller Ida sig i givet fald til rådighed, vil så droppe
kassererfunktionen.
 Det har været en stor hjælp at have Susanne Paaske iblandt os. Susanne har
fundet informationer frem og har været inspirator for os.
Daglig leder Susanne Aasholm vil gerne deltage i Rådets møder efter behov,
gerne i hele møder.
Væsentligt for Rådet at der holdes en tæt kontakt til KmM og Frivilligcenteret.
Formanden vil mødes fast ca. 1 gang pr. Måned med KmM.
4. Frivilligpolitikken.
 1. møde i styregruppen afholdt den 12. jan. 2009. Godt og konstruktivt møde,
hvor tids-og handleplanen blev besluttet. Se venligst tidligere udsendt
materiale. Gruppeinterview den 29. jan som første step med 7 repr. Fra
foreninger

 Svendborg Kommune har sendt brev til alle foreninger om arbejdet med
frivilligpolitikken.
5. Brev til kommunen om bevillinger i forhold til§ 18.
 Frivilligpolitikken skal ikke afholdes af § 18 midlerne.
 Minde om vort tilbud til socialudvalget om et møde inden tildelingen finder
sted.
 Errindre forvaltningen om det aftalte møde vedr. Tildelingskriterier.
 Kamma laver et udkast-fremsender via Jørgen Larsen.
 ALT skal sendes ud til accept i hele Rådet, inden det afsendes, breve,
høringssvar og lign.
6. PR udvalget.
 Vi kan kontakte Svendborg Kommune ang. link til deres hjemmeside, dersom
vi ønsker dette link?
 Jørgen Larsen aftaler møde med Anna i febr. Måned.
 Punktet dagsordenssættes til næste møde.
7. Planlægning af Årsmødet den 21.04.09.
 Susanne Aasholm finder de praktiske folk til mad/ registrering / optælling af
stemmer o.s.v.
 Annoncering / program varetages af Ida og Susanne bistået af Kamma.
 Valgene gennemgået. Der skal nogle nyvalg til. Carol ønsker ikke genvalg.
Anne –Sophie kan ikke være i Rådet længere p.gr. jobskifte. Karen Pedersen
trækker sig. Wivie genopstiller, gør Jørgen Larsen også det? Lone Rasmussen
og Susanne Esbjørnsen stiller sig til rådighed.
 Valglisten gøres færdig på næste møde.
 Heldigvis stiller vores formand sig til rådighed for endnu en periode.
 Årsmødet dagsordensættes til næste møde.
8. Øvrigt?
 Der forsøges med temadag i maj måned, evt. den 26.05.09.
Mødet afsluttet med hyggeligt samvær og sørgmodig afsked med Susanne Paaske.
Næste møde den 10.03.09, referent Wivie Schärfe.

Den 29.01.09 referent Wivie Schärfe

