Referat fra styremøte i Samarbeidsforum 11. mai 2017
Til stede: Reidun Wilhemsen, Tore Martin Helgesen, Rune Sundt, Camilla
Kristoffersen, Knut Bakke, Hilde Bianca Midtbø og Terje Turøy. Trude Røed kom til
sak 4.
Sted: Retretten, Kristian Augusts gate 10.
Kl. 10.00 – 14.30
Sak 1. Vi gikk en runde på hvordan det står til på de ulike medlemsenhetene.
De Terapeutiske Samfunn og Samarbeidsforum. Vi inviterer de andre
terapeutiske samfunnene til å delta på Guriset til selvkostselvkost. Kanskje et
samarbeid kan være interessant?
Sak 2.Tore Martin informerte fra Fagrådet i TSB i HSØ:
Vedrørende anbud på plassene til Blå Kors sør. Noen av fagområdene
på Gamle Borgestadklinikken er ikke med i anbudet. Dette dreier seg bl.a. om
tilbudet til mor og barn, familie og avrusning. Dette kan bli svært alvorlig for
Borgestadklinikken.
Forskning var det igjen enighet om men nå gikk diskusjonen på hvor de
skulle plassere seg/knytte seg til. Noen foreslo og argumenterte for et
forskermiljø på UIO som det eneste riktige. Vi får se, denne saken kommer
igjen.
Kognitiv evne og rusbehandling
- Hva sier forskningen? Hva sier klinisk erfaring? Hvilke konsekvenser kan ny
kunnskap få for tjenesteutviklingen i TSB?
Innledning v/Espen Enoksen (KORFOR, Stavanger universitetssykehus HF)
og Aleksander Skålevik (drop-out prosjektet i Stavanger)
Gutta fra Stavanger snakket om at Hjernen ikke er mottagelig før det er gått
noen måneder og det ble da snakket om alternative måter å klargjøre dem for
behandling der de raskere kunne være i gang med rehab.
Videre påpekte de at rusfrihet lønner seg. ;-)
Sak 3. Ideelt barnevern, Fagrådet og Samarbeidsforum skal møte 30. mai.
I forbindelse med Fyrlykta og medieoppslagene om den såkalte ideelle
aktøren, bør vi komme med en respons. Dette kan vi gjøre sammen med noen
flere, for det er viktig at ikke inntrykket som Fyrlykta har gitt får feste seg.
Sak 4. Gjennomgang av punktene i handlingsplanen fra årsmøtet.
Sak 5.Økonomi: Vi har kr. 114.000 på konto, 30.000,- utestående. Det er betalt ut kr.
10.000,- til Halstein. Leder Reidun skal ha kr. 10.000,- for jobben som leder.
De som skal ha penger må skaffe seg et enkeltpersonforetak. Dette for å
unngå at Samarbeidsforum blir arbeidsgiver, med alt det dette medfører.
Søke støtte om midler, hvor kan vi søke støtte? Trude skal ha et ekstra fokus
på dette fremover.

Sak 6. Guriset
•

Vi fortsetter med Guriset i uke 12 neste år, 2018.

•

Program for uke 45, 2017.
Petter Uteligger kommer i november kl. 14.00 mandag 6. nov. 2017.
Vi spør Arvid Lone om å komme og presentere sitt doktorgradsarbeid.
Knut følger opp dette.
Bruk av erfaringskompetanse.
Opplæring av nyansatte, kan personer som har ansvar for opplæring
innlede til debatt på dette temaet.
Forslag om at temaet verdier og holdninger i et kollektiv blir satt på dagsorden.
Hvor blir det av virkestoffene i et kollektiv? Rune og Knut skal gjøre noe på
temaet i en Fossumsammenheng, kollektivfilosofien. Kan vi utfordre Terje til å
si noe om dette på Guriset?

•
•
•
•

•

interne/eksterne krefter? Skal vi invitere noen eksterne? Vi har dårlig økonomi,
og kan ikke dekke kostnadene.
Landsforeningen for barnevernsbarn. Har de noe de vil si oss?

Sak 7. Fagrådet.
Valg på årsmøtet. Det har vært vanskelig å arbeide med innstilling til nytt styre, pga
de ulike kategoriene som styrer hvem som kan bli med. Dette forteller Reidun fra
arbeidet i valgkomiteen. Vi har mulighet å få inn en kandidat neste år, og jobber for
det.
Årsmøtet il Fagrådet starter etter styremøtet, og de fleste i styret skal være med på
det. Vi ble ikke enig om noen klare føringer for stemmegivning under årsmøtet, men
får ta det underveis om nødvendig.
Sak 8 Arendalsuka. 14. - 19. august.
Overnatting, vi har en leilighet gjennom Airbnb med plass til 3 stk, Reidun
booker. Hva med Bergvåg?
Bestille en campinghytte på Nidelv camping. 2 hytter med bad.
Stand sammen på ACTIS, tirsdag, onsdag og torsdag.
Fossumkollektivet har meldt seg på ACTIS sin stand under Arendalsuka. De
er ikke selvstendig medlem i ACTIS, men medlem gjennom Samarbeidsforum.
Samarbeidsforum har besluttet under årsmøtet på Guriset at vi skal ha en
felles stand på vegne av SFNK. Lederen i Samarbeidsforum tok derfor under
møtet kontakt med ACTIS om denne situasjonen, og ACTIS vil rydde opp i
dette.

Reidun, Trude og Terje, blir der fra mandag/tirsdag til fredag/lørdag, andre må
avklare sin situasjon. Terje får fullmakt til å bestille 2 hytter på Nidelv
Camping.
Fagrådet har møter onsdag, torsdag, fredag under Arendalsuka.
Brosjyre trykkes når den er sluttført. Bilder av institusjonen i god oppløsning
må være inne innen en uke til bruk i brosjyren. Bilder til et bildeshow under
Arendalsuka må være inne innen 14 dager. Husk taushetsplikten, bildene må
være anonymisert.

Phoenix Haga 18. mai 2017.

Terje Turøy
referent

