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Godkjenning av innkalling
Godkjent

02/19

Godkjenning referat København 24.05.18
(Time 31. okt. ble SUFR-møtet arbeidsmøte i InVi)
Godkjent

03/19

Info fra Frivillig Rogaland





Styrets dilemma, ingen styreledere ville ta på seg lederverv. SUFR må
oppfordre egne styrer/eiere til å komme med representanter til styret.
Bør sikre eier representanter fra alle fire nettverkene også på eiersiden.
Dette vil lette arbeidet til valgkomiteen samt sikre at alle nettverkene i
Rogaland er representert. SUFR noterer seg at det er 3 av 4 daglig-leder
representanter i styret til FR som står på valg i 2020. Nye kandidater må
på plass til årsmøtet 2020
Ny partnerskapsavtale, kr 104.000 til folkehelseprosjekter.
Søknadsfrist 05.06.2019 for nye prosjekter sendes til Ragnhild
Årsmøte 18.februar 2020 i Rennesøy

04/19



Nettverkslederrollen rulleres i forhold til vedtektene i Frivillig Rogaland.
Representanter fra daglige ledere som blir valgt inn i Frivillig Rogaland
blir også valgt som nettverksledere. Vi tar opp som sak hva
nettverkslederrollen skal/bør inneholde.

Nye felles prosjekt?
Lyttevennkonferansen; et resultat av fellesprosjektet «Lyttevenn».
Forslag fra Roar om temaet «fremtidsavtale» som Bjarte i Sandnes har fokus på.
Fremtidsavtale en avtale mellom foreldre og pårørende som avklarer hva
pårørende kan gjøre/disponere ifht økonomi/hus.
Forslag til ny konferanse for de som er utdannet besøkshunder i Frivillig
Rogaland.

Nytt besøkshundprosjekt: Heidi sender ny søknad om midler til å utdanne nye
besøkshunder inkludert midler en samling etter gjennomførte kurs. De som er
interesserte i å utdanne flere ekvipasjer kan melde seg til Heidi.
Frivillighetens dag 2019 i Sola kulturhus. Nettverket til Ann Kristin arrangerer.

Møtedatoer SUFR:
05/19

Høst 2019 – i Stavanger. Sentralene i Stavanger tar ansvar for lokaler og
bevertning. Dato for møtet: tirsdag 29.oktober kl.10:00-14:00.
Overnatting 2020: Komite for tur: Gerd Jorunn, Line og Eileen.

06/19

Eventuelt
Det ble drøftet hvorvidt man skal gi blomster/oppmerksomhet til daglige ledere
som er langtidssykemeldte, SUFR besluttet at dette ikke skal gjøres da det blir
for krevede å opprettholde.

