Referat – bestyrelsesmøde den 8.11.2017 kl. 15.30 - skype

Mødeleder: Jørgen
Referent: Karin
Deltagere: Jim, Jørgen, Pernille og Lis
Afbud: Helle, Hysse, Anne-Britt og Christian
Referatform: Informering, drøftelse og beslutning. Vægtning på beslutninger.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Opfølgning vedr. situationen på Hammel Neurocenter
Informering: Intet nyt.
Drøftelse: Der forefindes ingen klare kriterier ift. det højt specialiserede tilbud.
Drøftelse af, hvorvidt det er mere et nationalt anliggende end regionalt.
3. Årsmødet 2018
Informering: Oplægsholder og stedet for afholdelse af årsmødet er på plads. Udkast til program er sendt til bestyrelsen. Der er udarbejdet ansøgning om økonomiske støtte til udenlandsk oplægsholder til LVS. Lis/Anja sender den.
Beslutning: Når programmet foreligger endeligt, så sendes det ud til medlemmerne
ift. ”Sæt kryds i kalenderen”. Tilmelding er muligt fra midt december. Det vil sige,
at programmet igen sende ud til medlemmerne midt december. Pris: 600kr for
medlemmer og 900kr ikke-medlemmer.
Ønsker man at net-worke med Jennie Ponsford, så er mulighederne: Middag i
Odense den 20. marts eller i København den 21. marts. Tilbagemelding til Karin
inden for en uge, såfremt det ønskes.
4. GF hvem genopstiller og evt. forslag til kandidater
Beslutning: Et punkt på næste bestyrelsesmøde, da vi i dag er for få personer til at
kunne drøfte punktet. Lis skriver i dagsordenen, hvem der er på valg.
5. Kommende seminarer
Servicetjek
Informering: Gruppen er i fuld gang med planlægningen. Da servicetjekket ikke er
endeligt udgivet, så kan programmet ikke gøres færdigt. Seminaret afholdes i
Odense den 17. januar 2018.
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Drøftelse: Seminarets indhold bygges op omkring de temaer der belyses i servicetjekket.
Beslutning: SST holder et indledende oplæg om servicetjekket. Karin holder oplæg
om ”Kvalitet i indsatserne – regionalt perspektiv”. Jørgen holder oplæg ”Kvalitetsudvikling - nationale måleredskaber”. Lis sender kontaktoplysninger vedr. mulig
oplægsholder fra Københavns Kommune til Jim (”tværsektorielt samarbejde”). Jim
udarbejder det endelig program.
Unge-projekterne
Informering: Det er planlagt til at afholdes i juni måned 2018. Jørgen og Hysse arbejder videre med det endelige program. Emner kunne være: ”Hvad er der kommet ud af projektet relateret til data” og ”Hvad har de fem regioner, hver især fået
ud af projektet”.
Commotio-projekterne
Informering: Planlægges til efterår 2018. Jørgen nævner at det kunne være relevant at invitere eksempelvis Team Danmark som har øget fokus på commotio.
Derudover have fokus på data fra projekterne.
Beslutning: Karin kontakter Team Danmark / Håndbold – kunne det være relevant
at deltage i et seminar.
6. Evt.
:-)

Næste skypemøde er den 13. december kl. 15.30
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