Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2018
Deltagere: Anna, Bendt, Per, Stig, Trine og Ulla
Afbud: Katrine

Dagsorden
Pkt. 1 Bordet rundt.
Præsentation af os selv.
Pkt. 2 Konstituering.
Trine Frøstrup formand og Bendt Andersen næstformand, Ulla er sekretær og Stig kasserer.
Pkt. 3 Bestyrelsens arbejdsopgaver herunder fordeling af opgaver.
Gennemgang af forretningsordenen.
Bestyrelsens opgaver:
•

Dansk Handicap råd (DH) Aarhus og Skanderborg
Ulla deltager i Skanderborg og Trine i Aarhus

•

Arrangementer – arrangementsgruppen fortsætter, men har bedt ungegruppen om
at se om de kan finde en repræsentant

•

Vidensformidling,
Hjemmeside – Poul Erik kommer på næste møde og fortæller om hans bidrag som
Webmaster. Vi kigger de andre lokalafdelingers sider og ser om vi skal ændre på
vores til næste møde
Facebook – Lisbeth Bøgeskov fortsætter det gode arbejde,
Nyhedsbreve – Bendt og Trine tager teten med at skrive dem. Oplæg ønskes på
næste møde. Grupper
Deltagere til forskning

•

Synlighed i offentligheden

•

Frivillig ansvarlig – Trine får styr på forventningerne til denne og Per tager derefter
opgaven

•

Byde nye medlemmer velkommen – Trine får styr på forventningerne til denne og
Per tager derefter opgaven

Lokalforeningen i Faurskov er nedlagt og medlemmerne skal evt. fordeles mellem Randers
og Aarhus. Trine deltager i møde og forelægger for bestyrelsen på næste møde.
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Pkt. 4 struktur for fremtidige møder. Mødeleder mm.
Der fortsættes med et månedligt møde, og der søges efter et handicapvenligt sted, hvor der
ikke skal betales husleje. Bendt kontakter Folkestedet.
Ulla tjekker op på de reserverede mødedatoer på Marselisborg Centret.
Udmærket dagsorden er sendt ud. Der skal lige tilføjes et punkt omkring godkendelse og
opfølgning fra sidste møde.
Der arbejdes videre med To-Do-Listen.
Det drøftes om vi kan have glæde af at benytte Dropbox
Trine opretter en Dropbox, hvor bestyrelsen kan se de dokumenter, der ellers rundsendes.
Her kommer to do listen også til at ligge, så alle i bestyrelsen selv kan udfylde eller tilføje.
Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt omkring personfølsomme data m.m.
Pkt. 5. Indsamling af viden og deling af dokumenter - hvad og hvordan kommunikerer vi
•

Hvad vil vi gerne bruge hjemmesiden til?

•

Hvad vil vi gerne bruge Facebook til?

Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt. Bendt er medhjælper og korrekturlæser på
brevene.
Synlighed i offentligheden. Der drøftes hvad vi kan/skal gøre.
Trine kigger på de andre lokalforeninger og ser hvad de gør.
Frivilliglisteansvarlig. Per varetager opgaven, og kontaktes når der skal rekrutteres frivillige
hjælpere til arrangementer eller lign.
Byde nye medlemmer velkommen i foreningen. Stig sender et velkomstbrev ud.
Hvilke mailadresser har lokalforeningen og hvad bruges de til. Trine undersøger og vender
tilbage med det på næste møde
Forslag. Trine modtager alt post til lokalforeningen. Sender videre eller lægger relevante ting
i Dropbox og sender mail ud til bestyrelsen 1 gang ugentligt, om at der ligger nyt. Mindre
relevante ting kan tages med til kommende bestyrelsesmøde til orientering.
Når I modtager mails der skal svares på, så lad være med at sende svar til alle, men kun til
afsenderen. Svar kun til alle, hvis svar er relevant for alle.
Pkt. 6. Kalender hvilke datoer kender vi allerede.
Trine viser en kalender over datokendte arrangementer i 2018.
Lisbeth Bøgeskov inviteres med til Formandsmødet i juni da det omhandler brugen af de
digitale medier – Facebook m.m.
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Pkt. 7 nyt fra grupperne. Arrangement-, unge-, kvinde- og herregrupperne.
Arrangement gruppen varetages af Per, Bendt og Trine og der efterlyses flere medlemmer,
der gerne vil være med i gruppen. Anna forespørger i Ungegruppen.
Næste arrangement d. 4. April med Henrik Kragh ”den liggende cyklist” har for få tilmeldte.
Per sætter nyt opslag op snarest. Og Trine sender til Lisbeth til Facebook.
Ungegruppen har gode og spændende arrangementer.
Herregruppen er ikke en spændende gruppe mere. Hvordan holder vi liv i gruppen og får
flere med? Vi tager det op som et punkt på næste møde.
MS-kvindegruppen får enkelte nye medlemmer.
Generelt for alle grupperne. Hvordan og hvor hører nye om grupperne, og hvad gør vi for at
få dem med?
Pkt. 8 nyt fra hovedforeningen, handicap råd og kommuner
Der har lige været afholdt Sclerose-topmøde, og hvor Scleroseforeningen, forskere, læger og
alm. deltagere havde en god og konstruktiv dialog om vores sygdom og behovet for
ligebehandling af alle former for sygdommen i forbindelse med lægebesøg og mødet med
specialister.
Pkt. 9 økonomi
Enighed om at søge et INCO-kort til brug ved indkøb af kaffe, servietter m.m.
Ved oprettelse af Swipp til lokalforeningen blev der købt en telefon. Denne bruges ikke mere
og afmeldes. Telefonen kan købes for 100 kr. Prisen for gaver til foredragsholdere sættes til
150 kr. Ved bestyrelsens deltagelse i arrangementer, hvor der ikke ydes kørselsgodtgørelse,
samkøres der så vidt muligt.
Pkt. 10 handleplan 2018
•

Vi skal så vidt muligt holde fokus på handleplanen og til hvert bestyrelses møde se
om vi holder fokus på opgaverne.
Handleplanen er som følger
Fortsætte de månedlige medlemsarrangementer

•

Udbygge netværksskabende møder

•

Fortsætte med selvhjælpsgrupperne

•

Fortsætte byttepengeindsamling

•

Udsende nyhedsbreve

•

Fortsætte det handicappolitiske arbejde

•

Oprette en Årskalender / Årshjul for lokalafdelingen der evt. kan ligge på
hjemmesiden

Scleroseforeningen - Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg

Side 3 af 4

Pkt. 11 nyhedsbrev. Facebook og hjemmeside.
Er omtalt under de tidligere punkter
Pkt. 12 eventuelt
Planlagte bestyrelsesmøder i 2018. D. 18/4, 23/5, 20/6, 15/8, 19/9, 24/10 og 21/11 – alle
onsdage fra 18-20 – hvis ikke andet aftales.
Pkt. 13. Næste møde d. 18. april
•

webmaster inviteres med

Scleroseforeningen - Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg

Side 4 af 4

