
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Psykiatri, afholdt den 
1.september 2017 i DS lokaler i Ålborg 

 

 

Godkendelse af referat fra marts 17. 

 

Nana Mik Meyeer og Orion er på plads til landskonferencen på deltager 

Carl Holst er på plads og vi har ikke fået endelig bekræftelse fra SF deltager. 

Fortsat temadag med Kirkens Korshær Heinz alt skulle være på plads 

Generalforsamling: Mads Bildstrup deltager fra DS 

Mette, Jess og Birgit er på valg 

Mariann er på valg som suppleant 

 

Økonomi: 

Budget og regnskab følger planlægningen 

Det skal vurderes om der er råd til at sende repræsentanter til socialrådgiverdage og 
deltagelse i psykiatritopmødet den 7.10. Det skal gøres når vi kender landskonferencens 
endelige pris. 

 

Fredag den 12. januar og lørdag den 13.januar 2018 er der planlagt arbejdsdage i bestyrelsen. 
Der er booket på vandrehjemmet i Faldsled og bekræftelse er modtaget. 

 

 

Landskonference: 

Keld Loftager er forespurgt med hensyn til dirigent til landskonferencen 

Facilitator på den politiske debat. Mette vi peger på dig som facilitator og ordstyrer til den 
politiske del. Hvad tænker de om forebyggelse af at retspsykiatrien stiger og de psykisk 
sårbare unge bliver hjemløse. 

Praktisk omkring munkebjergbestyrelsens mødes onsdag kl. 20 

5 deltagere fra bestyrelsen og i alt 34 tilmeldte til overnatning og en til dagskursus fredag. 

Der bestilles sandwich fredag til folkene fra Orion (Elisabeth) 

 

Jens supplerer kassen og medbringer opdateret konferencemateriale. (mapper, navneskilte, 
sangene osv.) 



Indskrivning Jens og Birgit 

Bestyrelsen deler sig ud ved bordene 

Udgiften til vin og drikkelse er for egen regning 

Dem der har inviteret oplægsholdere byder dem velkommen. 

Elisabeth byder velkommen til konferencen. 

Ingen bogmaterialer i år. Vi må overveje at lave liste med nye bøger til skærm.  

 

 

Generalforsamling: 

Vi har tilstrækkelige vingaver fra sidste år. 

 

Bestyrelsens beretning: 

Marian: Deltaget i workshop i DS vedr. igangsættelse af projekt til måling af effekt af 
socialrådgiverarbejdet på sygehusene på indlæggelsesdage og genindlæggelser. Der er afsat 
200.000 til projektet. 

Elisabeth: Faggruppeformandsmøde. Der lægges op til arbejde på tværs i faggrupperne – men 
det kræver jo at der sker noget i mellemperioderne. Det er ikke sket. 

Mariann, Jess og Mette er tilmeldt uddannelse for bestyrelsesmedlemmer i faggrupperne under 
overskriften ledelse og stærke faglige fællesskaber. 

Høringer: 

Kommenteret lovforslaget vedr. særlige botilbud til psykisk syge med misbrug. 

Aktuelt guidelines fra socialstyrelsen til forebyggelse af vold på botilbud 

 

Arrangeret temadag den 7.12 med leder af Kirkens Korshær Heinz Wollf, Situationen på 
hjemløseområdet, hvad betyder det for situationen for hjemløse psykisk sårbare. 

Forberedelsesdage til landskonference 

Landskonferencen under overskriften Den meningsfulde indsats for psykisk syge med svære 
sociale problemer 

 

Jess genopstiller 

Mette genopstiller 

Birgit genopstiller som suppleant 

Mariann genopstiller 

 



Kandidater: 

Ulla Windfeldt Svendborg Kommune  

 

Jess og Ulla skal skriftligt tilkendegive at de stiller op til bestyrelsen. 

Der kan højst være 6 medlemmer i bestyrelsen samt 1-2 suppleanter. 

 


