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1. Siden sidst – opsamling
fra sidste møde d.
7.9.2010.
-Videreudvikling af
Frivilligrådets visioner
og handlinger

-Fremtidige arrangementer i
Frivilligrådets regi

Hvordan markerer vi
Frivilligåret?
Skal vi indføre en
Frivilligpris?

Referat ingen kommentar.
1. KS orienterede:
Oktobermødet blev aflyst pga. manglende punkter til
dagsordenen.
Fællesdrøftelse af fokusområder:
- Synlig i forhold til foreningerne.
- Bindeled- vagthund- fællesnævnerfunktion
mellem foreninger og kommune.
- Efter interne drøftelser, profilerer
Frivilligrådet sig eksternt med klare
holdninger.
- Opmærksomhed på udvikling at krydsfeltet
mellem frivillige og professionelle opgaver.
- Opmærksomhed på kriterier for § 18 midler.
KS fremlagde forslag om afholdelse af en
Temaeftermiddag mhp. inspiration for Frivilligrådet.
Efterfølgende livlig drøftelse af ideer til indhold.
- Udfordringen frivillighed i velfærd (projekt
frivillig)
- Håndtering af balancen mellem det frivillige
og det professionelle – spændingsfelt
- Påvirkning af frivilliges fremtidige opgaver i
forhold til den økonomiske udvikling
(besparelser)
Inspirerende oplægsholder udefra eftersøges af
Susanne Aa. Afvikling primo feb. 2011
Drøftelse af mulighed for ”Events”.
Der er opbakning til at arbejde videre med indhold, vil
indgår som punkt på næste dagsorden.
Fokus på det frivillige arbejde og Frivilligrådets rolle.
Frivilligpris blev drøftet, der var ikke interesse for en
sådan etablering.
Forslag om etablering af offentligt ”Fyraftensmøde”
Synliggørelse af det omfattende og alsidige frivillige
arbejde.
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Ovenstående drøftes på næste møde.
2. Udarbejdelse af Social
Vejviser for Svendborg
kommune.
Struktur på og ansvar
for opgaven
Susanne fra KMK
orienterer.
3. Hvordan synliggør vi
Frivilligrådet overfor
andre foreninger?

4. Hvordan forholder
Frivilligrådet sig til
udvikling af f.eks
partnerskabsaftaler med
kommunen / frivilligt
arbejde i kommunalt
regí. (se evt. den
fremsendte
civilsamfundsstrategi)
5. Orientering om mødet
med Socialdvalget og de
frivillige sociale
foreninger d. 27.9.2010.

6. Orientering om mødet
mellem Frivilligrådets
repræsentanter og
Social og Sundhed d.
21.10.2010.

2. Susanne Aa. orientere om etablering af ny
landsdækkende database, system ”Frise” .
Heri skal indgå registrering af alle foreninger. SAa.
følger op med yderligere inf. på næste møde.
Drøftelse af ansvar for opgaven
Frivilligråd/kommunen.

3. Se også punkt 1
-

- Ideer til afvikling med:

Events
Fyraftensmøde
Årsmøde
Fokus på § 18 – økonomi
Opgaveløsning ved samarbejde på tværs –
”Flygtingeområdet”
Frivillig festival
Model ”Spring på seniortoget”
Hæfte os på landsækkende arrangementer

4. Partnerskab i forhold til flygtninge.

Susanne Aa. orienterer omkring etablering af
partnerskabaftale for flygtninge, heri indgår:
Kommunen, Dansk flygtningehjælp, Red barnet,
Kontakt mellem mennesker (tovholder) og Røde
Kors. Der er uklarhed om rollefordeling og proces,
behov for afklaring.

5. KS. orienterede fra mødet:
- Tilstedeværende foreninger præsenterede sig
- Drøftelse af § 18 kriterier – lokalt og regionalt
samt tilskud i forhold til foreningers størrelse
- Drøftelse om ønske af et ”Frivillighus” – dette er
skrinlagt efter tilbagemelding til kommunen fra en
udsendt forespørgsel til foreningerne.
Der er usikkerhed omkring undersøgelsen, KS. vil
efterspørge sagen.

6.

Referat fra mødet udsendt.
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7. Mødeplan for foråret
2011.
7.

8. Eventuelt – Evt.
deltagelse i
konferencen ”Flere frivillige
– et realistisk mål eller
ønsketænkning?” som
afholdes i Odense Congress
Center d. 16.12.2010 –
tilmelding senest
30.11.2010.

8.

Aftalte mødeplan:
12.01.11
08.02.11
09.03.11
13.04.11 – Årsmøde
Maj mødet aftales på næste møde 12.01.11
KS. informerer og uddeler program. Pris 990 kr.
LV har interesse for at deltage, dette bevilliges.
SAa. deltager ved ”Kontakt mellem mennesker”.
LV deltager i Frivilligrådets Gå-hjem møde, Kbh.
15.11.10 Gratis
Baggrund: Regerings plan. Danmark
2020: Viden, vækst, velstand, velfærd.

Kasserer Wivie Schärfe udleverede Budget 2011 for
Svendborg Frivilligråd.
Susanne Esbjørnsen meddeler, at hun udtræder af
Frivilligrådet, da Tur –Retur ophører med udgangen
af 2010..
KS takkede for Susanne Esbjørnsens indsats i
Frivilligrådet samt for hendes mangeårige indsats i
Tur – Retur.
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