SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIV

Referat fra styremøte 16.02.2017

Tilstede: Reidun, Camilla, Trude, Rune, Hilde, Tore Martin, Knut og Kristin

1.

Guriset

* Dag Nordanger fra RVTS vest kan ikke komme.
* Thrane som har skrevet om kjærlighet i behandling kan ikke komme.
* Drop-out-team vest sa nei til å komme.
* Camilla ber om svar denne uka fra Samuel Massey fra Hold fast-tiltaket, om han kan komme i uke
12.
* Rune får mer info om KRIM-arbeid v/Martin og Mindfulness v/Siv fra Fossum til programmet.
* Camilla sammen med en til fra Landsforeningen for barnevernsbarn – 3 t.
* Reidun spør om Torbjørn fra Veiledningssenteret for pårørende på Ahus kan komme.
* Evt. kan Reidun ha om kvinner og rus.

Årsmøte
Styret kan bestå av 8 – 9 medlemmer inkl. vara. Det er ment at hvert medlemskollektiv skal være
representert med ett styremedlem. Vi diskuterte om Tore Martin som er på valg skal være med som
nr. to repr. fra Sollia. Pga. det sosialpolitiske arbeidet er det ønskelig at TM fortsetter.
Vi bør få med et styremedl. fra Phoenix Haga.
Trude ønsker fortsatt å være vara.
Edvard (Sollia) og Ine (Hiimsmoen) er valgkomite.
TM kan stille som vara for å opprettholde plassen i styret.
Rune og Knut stiller til gjenvalg.

2.

Konferanse – Fagrådet + IB og 3. Referat fra IB-møte

Knut refererte fra IB-samlingen med stor begeistring.
Konferanse 31. mai: Hvordan løse samfunnsoppdraget ungdom og rusproblemer (jus, politikk og fag).
Knut representerer Samarbeidsforum på konferansen, som finner sted på Hotell Clarion Gabels Hus.
4.

Årsmøte i Fagrådet

Samarbeidsforum foreslår representant fra Alarm i Fagrådets styre, evt. ei dame fra FO. Forslag
sendes til Reidun.
TM ønsker å foreslå RIO til Fagrådets pris. Samarbeidsforums styre tilslutter seg det, og TM
formulerer en begrunnelse.

5.

Økonomi

Trude spør adm.leder på Finnmarkskollektivet om å gjennomgå regnskapet for 2016. Hilde spør evt.
Actis om de har regnskapskyndige vi kan benytte til årsregnskapet.
Vi får ikke lenger prosjektmidler fra Helsedir., og har dermed dårligere økonomi nå.
Samarbeidsforum dekker opphold for styremedlemmer på Guriset i uke 12.
Samarbeidsforum dekker også opphold på Guriset for valgkomiteen. Vi må kanskje ta dette bort i uke
45, samtidig som det betinger at valgkomiteen må kjenne medlemmene godt hvis de ikke skal delta
på Guriset.
Hilde gjør endringer i budsjettet i hht. diskusjon i møtet – ta ut dekning av deltakere fra hvert
kollektiv.

6.

Arendalsuka

Actis skal ha stand på Arendalsuka. Vi takker ja til å være med på den med roll-up og brosjyrer og oss
selv.

Reidun presenterte to logoer. Hun ber reklamebyrået jobbe videre med «supermann»-logoen som vi
likte best.
Samarbeidsforum skal betale inntil kr. 15.000 for ny logo og layout på brosjyre. Styret gjennomgikk
tekst, og Reidun tar med nytt forslag.

Vi får overnatte på Bergvåg-båten under Arendalsuka.

Styremedl. må sende bilde med god oppløsning av sitt kollektiv, som skal være med i brosjyren.

7. Eventuelt
Trude refererte fra møte om «Pakkeforløp i TSB».
Mål: økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
Det skal startes 7 pakkeforløp. Når man kommer inn i behandling skal det samtidig være bestemt en
utdato. Helse 24/7 er målet.

Camilla: Landsforeningen for barnevernsbarn har 20-årsjubileum 21.2.2017!
Styret i Samarbeidsforum laget videohilsen i møtet.

Ref. Kristin

