Program for årsmøde i Frivilligrådet
Onsdag d. 24. april 2019
På værestedet Impuls
Skovbrynet 1 c, 5700 Svendborg

Kl. 16.00

Kl. 16.15

Registrering, kaffe og te – Velkomst ved fmd. Karen
Strandhave- præsentation af årsmødedeltagere.
Leder af værestedet Impuls Tine Rudbech Lund kommer med et lille
oplæg om værestedet Impuls og også lidt om samarbejdet med
frivillige. Herefter rundvisning på Impuls.

Kl. 17.00

Oplæg fra Sind Ungdom om unge og frivillighed – herefter
mulighed for spørgsmål.

Kl. 17.30

Oplæg fra næstformand i Social – og Sundhedsudvalget Anne Katrine Olsen om en ung politikers syn på
frivillighed – herunder hvordan unge rekrutteres som
frivillige.

Kl. 18.00

Pause – let anretning

Kl. 18.45

Præsentation af Frivilligrådet
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Frivilligrådets beretning v. formand Karen Strandhave
3. Fremlæggelse af Frivilligrådets regnskab og budget 2018
v. kasserer Wivie Schärfe

4. Behandling af indkomne forslag - indkommet inden 11. april 2019.
5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer for Frivilligrådet (Frivilligrådets forslag til vedtægtsændringer er vedlagt)
6. Valg af ny frivilligrådsformand, rådsmedlemmer samt
suppleanter (se vedlagte valgliste for valg til årsmøde
2019)
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Lille status om året 2018 fra brobygger Bodil Kristensen
9. Eventuelt
Tak for i dag.

Overvej om jeres forening kunne være interesseret i at være medlem af Frivilligrådet.
Et Frivilligråd, som er bredt repræsenteret, står stærkere f. eks i forhandlinger / drøftelser med
kommunen om eksempelvis besparelser / fremtidens frivillighed.
Jeg har valgt at holde op som formand for Frivilligrådet efter 9 år på posten. Det har i de
forløbne år været spændende at arbejde sammen med jer i foreningerne og sammen med
Frivilligrådet været budbringer / forhandler for jer i forhold til kommunen.
1000 tak for samarbejdet i de forløbne år.

Vel mødt til Frivilligrådets årsmøde d. 24. april 2019.

Med venlig hilsen
Karen Strandhave
Formand for Frivilligrådet i Svendborg

Husk tilmelding til årsmødet senest d. 11. april 2019 på mail til
sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller ring til Kontakt Mellem Mennesker på
telefon 62201130.

