Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland
Referat, bestyrelsesmøde
den 08.06.2017 kl 17.30 - 20.30
Svinninge bibliotek, Hovedgaden 59, 4520 Svinninge

Tilstede: Susanne M., Susanne R., Anni, Søren, Bent, Jørgen og Christina

Punkt

af

beskrivelse

Kommentarer

Noget på

Maks 2 min.

Punktet er ikke til referat.

1

Valg af
mødeleder

Mødeleders opgave: Af
hensyn til referat læser
mødeleder hvert eneste
punkt og underpunkt
formelt og afgrænset op.

SR

2

Valg af referent

3

Prioritering

CB
Prioritere punkter, samt
følge op/konkludere

Punkt 5.1, er ikke længere
aktuelt og udgår

4

Nyt fra
formanden

SM O åben snak om samarbejde,

kommunikation og etik i
bestyrelsen.

O Opfølgning på CB og SM har
telefonisk kontaktet de
medlemmer som ikke havde
oplyst mailadresse

O En aften om vores tilbud
Strandparken Holbæk

O Regionsmødet i Ringsted
09.05

O Formandsmødet 20.-21.-05

Snak om etik med en god
bestyrelses-temadag i klar
erindring.
Forretningsordenen
gennemgås detaljeret
fremover årligt, efter årsmøde
Tilføjes Lokalafdelingens egne,
eventuelle punkter.
En del, ikke nok, mailadresser
samt gode telefonsnakke med
medlemmer indhentet. Ny
opkaldsrunde foretages på
senere tidspunkt.
Besked på hjemmesiden om
‘fejl-sletning’ af data i
forbindelse med modtagere af
postomdelt nyhedsbrev, CB
7 medlemmer blev på aftenen
bekendt med Lokalafdelingen
og dens virke men ønskede
p.t. ikke aktiv kontakt med
denne.
Hvordan får vi formidlet vores
berettigelse overfor nye
medlemmer?
Scleroseforeningen har brug
for dem. Informere om at
‘frivilligt arbejde gør glad,’
opfordre medlemmer til
fortællinger om deltagelse i
aktiviteter på Facebook,
ledsaget af fotos.
Sus M stod for fint slideshow
om succesfuld forårets
workshop med fysioterapeut. .

Meget positivt formandsmøde.
2022-plan med visionære
planer. Fremover vil
Foreningen blandt andet være
foran øvrige patientforeninger,
optimere samarbejdet med
ungegruppen og desuden stå
for en fladere struktur.
Landsindsamlingen 10.
september: Lokalafdelingen

samler frivillige, og der
samkøres til indsamling med
let forplejning.
Koodinatorer, BA og SM.

O Sclerosehospitalerne
inviterede os til at deltage i
debatmøde: ”Styrket

samarbejde mellem
sclerosehospitaler og
kommuner”

5

Nyt fra
kassereren

‘6 Tilskud og fonde

7

Aktiviteter og
events

HG B

Positivt møde.
5,6 mill.kroner er bevilliget til at
etablere formelt samarbejde
mellem sclerosehospitaler og
kommuner.

JL ønsker at der fremlægges Pumktet udgår ved JL
regnskab over deltager
betaling til Den Blå Planet,
hvor det også fremgår
hvilket medlemskab de
enkelte deltagere har.

O Generelt

Intet til punktet

O Deltagerliste, hvordan
fungerer det?

HG har lagt ny
deltagerliste-formular, som
tovholdere forventes at
anvende på drevet.
Fremover modtager tovholder
tilmeldinger på ‘sin’ aktivitet.
HG bedes i formular tilføje
medlemmers kontaktinfo,tlf.nr./
mailadr., medlemsstatus,
(pers/husstand), hjælpemidler,
antal personer, betalingsmåde
Bemærkninger. SM informerer
HG.

BA O Generelt

§18-midler endnu ikke søgt.
Se info på drev i mappen
‘Årshjul, fundraiser.’
CB sender info til BA
Info om ‘Lokalkomitéen for
Sclerose i Odsherred’ givet
officielt.

SM B

Forslaget vedtages.

Forslag til afstemning: “Skal
Lokalafdelingens aktiviteter

altid være sikret fuld
handicapvenlighed?”

SW
SR
CB O Checkliste ved planlægning
af aktiviteter, fungerer det?

CB/SM udarbejder forslag til
pris/ledsagere: info om pris
for ledsager. Se tjekliste/
tips. Tjek nøje
handkapvenlighed ud,

Hvor langt er vi med
planlægning af
nedenstående?
Folkemødet i Odsherred
16.09

SW i forhandlinger om/
med økonomisk grundlag
og forfatter.

“Sundhedsdagen i Holbæk”

Forslag til aktiviter på dagen
modtages af øvrig
bestyrelse. AH og SM.

“Høstfest”

SR og AH

“Det sker hvor du er
Odsherred”

SM rekognoscerer
Asnæs Centret og ‘Ayse’ på
Adelers Allé i Fårevejle.

O opfølgning med ny dag med
“Forår og workshop?”

B

8

Kommende
arrangementer

SM

4. eller 11. november
formiddag, evt.
Foreningenshuset, Holbæk,
Aktivitetshuset i Tølløse

SM har talt med Formand for SM forsøger at få et møde i
Lokalafdelingsudvalget, Jens stand med Jens Holst og
Holst som meget gerne vil
flest mulige lokalafdelinger.
deltage i et kommende
bestyrelsesmøde eller måske
et lidt større møde hvor vi
også indbyder regionens
andre bestyrelser?

Hvem deltager?
Sankt Hans, 23.juni

SM, SR, AH,

Sundhedsdag, 24. juni
9

Nyt om/fra
kommunerne

SM

SM, AH,
Temamøde om
handikapvenlighed i
Kalundborg Kommune, 22.
juni. Deadline for tilmelding
12. juni. CB overvejer

10 Nyt fra
webmaster og
info/pressekontakt

JL O Ny pjece til nye medlemmer? Bestyrelsen sender
SM B Pjecen er klar til evt
ændringsforslag inden tryk
godkendelse og trykning.
til SM

11 Nyt, frivillige

SM

Intet til punktet

12 Evaluering
arrangementer

SM O Børneteater

Fantastisk danseforestilling.

O Jazzaften

O “International Sclerosedag”

O Det gode liv

SM ønsker at DH
Repræsentanter inviteres
med til bestyrelsemødet
den 14.08?

Kr. 4930,- blev indsamlet.
Næste jazzaften: 9. maj
2018.
God dag i Bauhaus med
mange mennesker.
Aflyst pga for få
tilmeldinger. Annoncering
på Facebook via Bibliotek,
Kulturgruppe og
Frivilligcentret glippede.
Undersøges af CB

13 Nyt DH

SW B
SM

14 Nyt ungekontakt

SM

Intet til punktet

14 Møde og kurser

SM O Husk TIlmelding til
kursusdage i Dr Ferieby
1.-3.-september

Tilmelding foretages på
hjemmesiden snarest
muligt.

Vedtaget. DH informeres af
DH

15 Næste
SM B Mandag den 14.08
bestyrelsesmøde

KL 15.OBS DH-deltagelse,
ellers på mødet den 7.
september kl. 1730

16 Eventuelt

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

Note til punkt 7.1: Antal stemmer for og imod: 6 - 0

