Referat fra styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv
Mandag 15.01.2018
Tilstede: Rune, Tore Martin, Reidun, Terje og Kristin
Ikke tilstede: Knut, Trude og Hilde

1. Møte med Kunnskapsdep.
Kristin har vært i kontakt med Kunnskapsdep. med forespørsel om et møte om skoletilbudet
i kollektivene. Terje og Kristin går i møte 25. januar 2018 kl. 14 – 15.
2. Økonomi
Samarbeidsforum har ca. kr. 157.000 på konto.
3. Årsrapport Fagrådet
Tore Martin la fram Fagrådets årsrapport. Vi er enige om at vi fortsatt har stor nytte av å
være med i Fagrådet.
4. Guriset
Uke 12:
Knut inviterer Arvid Lohne som holder på med doktorgrad på oppfølging av ungdom på
Hiimsmoenkollektivet.
Knut følger også opp om Floen nå vil bli medlem av Samarbeidsforum.
Rune sender forespørsel til Linn Herning som er daglig leder i For velferdsstaten.
Fysisk fostring i kollektiv: Terje tar kontakt med Grete Flemmen på St.Olavs hospital.
I tillegg skal hvert kollektiv bruke 15 min på å fortelle om hvordan de jobber med fysisk
fostring/aktivitet.
Rune spør musikkterapeut fra Fossum om han kan komme å fortelle om hvordan
musikkterapi brukes på kollektivet.
Vi inviterer Alarm, Reidun kontakter Tommy og Tore Martin kontakter Ronny.
Vi inviterer Actis, Terje kontakter Stig-Erik Sørheim. Temaer vi ønsker de skal si noe om er
den politiske situasjonen – hva det vil innebære, og internasjonal situasjon – USA og
Portugal.
Erfaringer fra revisjon på oppdrag fra Helse sør-øst på Phoenix Haga og Fossum;
- Formål, mening
- Hvordan det foregikk
- Resultat
2 timer settes av til dette.
Planer for uke 45/senere samlinger:
Familiearbeid på kollektiv.
Arbeid med minoritetsungdom og deres familier.

Rune har sendt forespørsel til Arnhild Lauveng om å komme i uke 45.
5. Arendalsuka
Reidun har vært i kontakt med Nidelv campingplass. Vi bestiller to enheter (hytter) av de
som er mest egnet for oss.
Terje tar opp med Actis at vi ønsker å være med på standen til Actis.
6. «Runden»
Info fra alle kollektivene.

Neste styremøte: mandag 19. februar 2018 kl. 10:15 på Retretten

Kristin
ref.

