Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 07.09.10 kl. 16.30 – 18.30
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere
Afbud
Fraværende
Referent

Karen Strandhave, , Birgit Jørgensen, , Estrid Heldager, Susanne
Aasholm, , Medhat Khattab, Lise Vej, Lajla Hansen, Leif Nybo
Wivie Schärfe, Susanne Esbjørnsen, Karin Tangager
Bente Ellingsøe (supp.)
Lise Vej

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 01.06.2010
Ref.
Referat godkendt.

2. Udtrædelse af Frivilligrådet.
(Carsten Lindholm – A-klubben meddeler i mail fra 20.7.2010, at Ronney
Johansson med øjeblikkelig virkning er fratrådt som frivillig medhjælp, og kan
derfor ikke repræsentere A-klubben mere. – I mail fra 16.8.2010 foreslår Carsten
Lindholm, at Frank Nordby indtræder i stedet.) Ved en genemlæsning af
vedtægterne for Frivilligrådet har Birgit og jeg vurderet, at Frank Nordby ikke
kan træde i Ronney Johanssons sted, da medlemmer / suppleanter af
Frivilligrådet skal vælges på årsmødet.

Ref.
Fratrædelsen drøftes. Der konkluderes ud fra forretningsordenen, at Frank
Nordby ikke kan indtræde nuværende, men kan indkaldes ad hoc i forhold til
relevante opgaver.

3. Socialudvalgets forslag til besparelser indenfor Frivillig-området (Laila
orienterer)
3 a Nye kriterier for § 18 midler – forberedelse af mødet med
Socialudvalget mandag d. 27.9.2010
Ref.
Fortsat drøftelse af besparelser. Specielt fokus på nye kriterier for
§ 18 midler – kobling på Frivilligpolitikken - medlemmer i Frivilligrådet opfordres
til at deltage i møde med Socialudvalget mandag d. 27.09.10 kl. 16.30 i
Rådhuskantinen.
Karen forespørger om der er ønsker til nye kriterier for § 18.
Mulighed for flerårige aftale ønskelig. Mulig partnerskab kommenteres.
Aktiv konstruktiv dialog om det fremadrettet samarbejdet mellem kommunen og
de frivillige foreningers snitflader.

4. Drøftelse af vision / mål for Frivilligrådet. (Der blev ved sidste møde

udleveret folder vedr. vision for Svendborg Frivilligråd. Drøftelsen kunne tage
sit udgangspunkt i denne folder – andre indgangsvinkler for drøftelsen er
også velkomne)
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Ref.
Karen gennemgår folder – Visioner og Handlinger for bemærkninger.
Hertil ingen kommentarer. Vi arbejder videre på dette grundlag med fokus på
udvikling af samarbejde på tværs af foreninger.
5. Evaluering af Synlighedsarrangement afholdt d. 4.6.2010 .
Ref.
Birgit orienterer om en god dag med udbytterig snak på kryds og tværs mellem
foreninger og ansatte i kommunen. Arrangementet kan gentages hvert 2. – 3. år.
6. Fremtidige arrangementer i Frivilligrådets regí.
Ref.
Punktet udsættes til næste gang – overvej muligheder.
7. Kontor stillet til rådighed i Socialafdelingen – kontoret deles med
Ældrerådet – hvordan vil vi kunne anvende kontoret?
Ref.
Kontoret forevises – kan benyttes til ad hoc møder i åbningstiden 9.00 – 13.00 og
efter aftale - der er PC adgang og USB- stik kan benyttes.
Ældre rådet benytter kontoret torsdag.
8. Kursusmateriale
Ref.
Udsendes efterfølgende
9. Eventuelt
Ref.
Socialchef Finn Boye fejre 25 års jubilæum d. 17.09.10 kl. 12 i gæstekantinen, der
siges tillykke med 2 fl. vin.
Næste møde i frivilligrådet d. 11.10.10
Efter møde med Socialudvalget d. 27. sep. vurderes om der er relevant indhold for
afholdelse af dette møde.
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