Referat fra bestyrelsesmøde psykiatrifaggruppen, afholdt i Falsled den
14.januar 2017.

Dagsorden:
1.

Nyt fra formanden

2.

Datoer for bestyrelsesmøder

3.

generalforsamling

4.

Økonomi

5.

Landskonference

6.

Evt temadag

Samarbejde med misbrug, hjemløse mv
Eventuelt

1.
Der er ikke noget nyt. Der har været henvendelse fra misbrug / hjemløse med
ønske om fælleskonference i marts. Svaret, at vi har egen landskonference, har vi emner med
fællesinteresse samarbejder vi gerne om temadage.

Repræsentantskabsmøde i Århus slut november 16 over 2 dage. Elisabeth deltog uden
stemmeret som formand for gruppen. Til diskussion var, hvordan kan faggrupperne
samarbejde mere – en del af 20 -22 planen.

2.

Bestyrelsesmøder

Temadag torsdag den 8. juni inklusiv bestyrelsesmøde. Temadagen afholdes på sjælland i DS
lokaler i Roskilde. Deadline annoncering. 10 – 17 Jens Booker
Fredag den 17. marts i DS lokaler i København. Jens inviterer Niels fra 10 -11. 10-16 Jens
Booker
Fredag den 1. september. Mødet afholdes i DS lokaler i Ålborg

3.

Generalforsamling

på valg Mette og Birgit
suppleanter Hanna og Mariann

annoncering følger annoncering for landskonferencen.
4.

Økonomi

Vi har i år sendt 18.000 retur, primært fordi der ikke har været frikøb i det omfang vi havde
forventet.

Landskonferencen er fortsat størsteparten af vores budget.
LK 17 er budgetteret til 15.000 for oplægsholdere. Det besluttet, at medlemsbetaling på LK
hæves til 1875 – svarende til faktisk udgift.

Forplejning er lidt dyrt i DS – for frokost og kaffe.

Budgettet godkendt.

5.

Landskonference

Der henvises til fremsendt foreløbige program og arbejdsliste.

6.

Temadag den 8. juni

hjemløse i DK – hvad kendetegner målgruppen og deres problemstillinger.
Hvad betyder det for hjemløse med psykiske sygdomme. Hvordan ser situationen ud omkring
dem. Hvad betyder stigningen i afviste asylansøgere og østarbejdere for indsatsen for psykisk
syge
Hvordan går det med unge hjemløse?
Udviklingen for udsatte grupper i Europa, hvad betyder det i fremtiden for vores andedam.
Elisabeth kontakter for samarbejde omkring endelig fastlæggelse af indhold og oplægsholdere.
Janni Bertz misbrugsgruppen. Hjemløse kriminal og forsorgshjemmene.
Elisabeth vender tilbage såfremt vi andre skal kontakte oplægsholdere mv.

7.

Eventuelt

arbejdsdage 2018 den 12. – 13 januar.

