Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland
Referat, bestyrelsesmøde og temadag
den 11.03.2017 kl 09.00 - 16.00
hos Susanne Modin
Lavendelvej 37, 4470 Svebølle

Tilstede: SW, BA, SR, SM, AH, JL, CB
HG kiggede forbi men kunne ikke deltage i møde/temadag.
Punkt

af

Noget på

beskrivelse
Maks 2 min.

Kommentarer
Punktet er ikke til referat.

1

Valg af
mødeleder

JL

2

Valg af referent

CB

3

Prioritering

4

Nyt fra
formanden

SM B

Prioritere punkter, samt
følge op/konkludere

Pkt. 15 opprioriteres

Velkommen til ny
bestyrelse.
Rollefordeling,
gensidige forventninger

SM infomerer om forventninger
til bestyrelsearbejdet, herunder
ansvarlighed og rollefordeling.
JL, næstformand/webmaster,
CB,ass.webmaster/sekretær/
presse-kontakt, BA, fundraiser
med potentiel skriftlig vejledning
fra CB.
SR tager i mod tilmeldinger til
arrangementer og fungerer som
idébank-ansvarlig.
AH, SW og BA tager sig af
planlægning af,herunder
indsamling af midler til og
afholdelse af events og
aktiviteter.
SM fortsætter som
butiksindsamlings-koordinator.

Gennemgå og
B underskrive
forretningsorden
Fotografering
B
Udarbejde Flyer:
B “Forventninger til
bestyrelsesarbejdet, vil
du være med til at indfri
dem?” Tænk over hvad
en evt Flyer skal
indeholde???
Udarbejde flyer om
frivilligt arbejde? Evt
kombinere de to
tilgange til frivillighed?
5

6

Nyt fra
kassereren

Aktiviteter

H
G

S
M
SR
S
W

O Generelt

Forretningsorden gennemgået
og underskrevet.

Fotos taget til brug på
hjemmesiden.
Bestyrelsen bakker op om SW’s
og AH’s arbejde med pjece i
fysisk og elektronisk form
og får assistance af SR.

Se ovenfor

SM henstiller i HG’s fravær til, at
fremsendte udgiftsbilag
returneres incl. relevant
dokumentation.
Vedrørende tilmeldinger skal
detaljeret deltagerliste være
udfærdiget og tilgængelig for
HG.
Det er af største vigtighed, at
medlemmerne ved betaling
oplyser navn og arrangement.

Ansøgning fonde

Punktet udskydes.

Folkemødet Odsherred

Folkemødet er 16. september.
SW foreslår og bakkes op i
aktivitet ved kendt
meningsdanner og arbejder
videre hermed, herunder søger
midler hertil.
SR foreslår og vil udfærdige
lokation og budgetoverslag.
Efter rådføring med
Hovedforeningen: Aktiviteter i
lokalafdelingen er i første

Sankt Hans?
Div.

omgang forbeholdt
lokalafdelingens medlemmer.
Må ved relevans anføres ved
tilmelding til de enkelte
aktiviteter.
Via hjemmmesiden informeres
om, at medlemmer bedes oplyse
om mobilitet ved tilmelding..
Næste bestyrelsesmøde: Debat
om handkapvenlighed til
aktiviteter.
7

Kommende
arrangementer

S
M

Hvem deltager:
SM, AH,
14. marts “Forår og
workshop” Svinninge
bibliotek
23. marts “Det sker hvor SM, SR,
du er” cafe Solsikken
8. april “Den blå planet” JL, SR, SM,

8

Nyt om/fra
kommunerne

S
M

Intet til punktet.

9

Nyt fra
webmaster og
info/pressekontakt

JL
S
M

Intet til punktet.

10 Nyt, frivillige

S
M

Intet til punktet.

11 Evaluering
arrangementer

S
M

12 Nyt politisk
ansvarlig

S
W
S
M

Intet til punktet.

13 Nyt ungekontakt

S
M

Intet til punktet.

B Årsmøde 2017,
herunder beslutte dato
2018, samt hvor

Tirsdag den 27. februar 2018.
SM og SR afklarer med BA på
sidelinien til næste
bestyrelsesmøde.

14 Møde og kurser

S
M

15 Næste
S
bestyrelsesmøde M

B Hvem deltager:

Intet til punktet

B

Møderne herunder holdes som
udgangspunkt på Svinninge
Bibliotek kl. 1730:
18. april, 8. juni, 7. september,
26. oktober.
Øvrige mødedage - og
tidspunkter, som udgangspunkt
på Svinninge Bibliotek:
14. august kl. 15,
15.december kl. 13

16 Eventuelt

BA foreslår aktiviteter som
opfølgning på
Scleroseforengens temaer.
SW efterlyser mere konkret
formulering og, ved behov,
reformulering af punkter til
beslutningstagen/afstemning.
Punkt på næste dagsorden.

Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutning
Noter: SM = Susanne Modin, HG = Helle Grodal, JL = Jørgen Lüthje,
SW = Søren Rønn Willesen, SR = Susanne Rudolph, AH = Annie Hvidkjær Højland,
CB = Christina Bock, BA = Bent Andersen
Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:
1. netværksaktiviteter
2. synlighed
3. lokal handicappolitik,
Temadag:Søren: “ Workshop- om det der får os til at gøre det, vi gør med glæde”
Bestyrelsesmødet trak ud, og Søren nåede kun at præsentere workshoppen overordnet for
de tilbageværende bestyresemedlemmer: AH,SR, SM, BA og CB. Workshoppen afholdes på
en ny dato.

---------Noter til foreløbigt referat:
Punkt 4. Ved en fejl blev forretningsordenen ikke gennemgået og underskrevet og må
sættes på næste mødes dagsorden.

