Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. maj 2011 kl. 19.00 - 21.00 hos Jesper,
Aarhus N.
Tilstede: Jesper Mathiesen, John Frederiksen, Lars Jacobsen, Martin Albrechtsen
Afbud fra: Kim Edberg Jørgensen, Heidi Neergaard, Marie-Louise

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt - men med tilføjelse af pkt. 10 (Henvendelse fra Handi-Event)

2.

Godkendelse af referat fra møde d. 10.03.2011 hos Lars i Sonnesgade
(vedlægges som bilag)
Vedr. hjemsendelsessagerne: Vi ved ikke hvor mange af sagerne der reelt er
anket til det sociale nævn fra Aarhus Kommunes side.
Ellers godkendes referatet.

3.

Siden sidst
Henvendelse fra bruger vedr. hjælperkurser på SOSU-skolen. Hendes hjælpere
har ikke haft adgang til gratis kurser pga. videregående uddannelse. Hjælperen
kunne ikke få betalt kurset.
Punktet tages med til næste møde med Aarhus Kommune. Hvem betaler
hjælpernes kurser? Kan der søges VEU-godtgørelse uanset hjælperens
uddannelsesmæssige baggrund?
John udtrykker tvivl til kommunens kontrollister omk. timer. Han kunne ikke få
oplyst om der var overtræk/overskud af hjælpertimer på hans bevilling.
Pkt til møde med Aarhus Kommune om hvorvidt det kan oplyses hvormange
timer der er tilbage på hjælperbevillingen?

4.

Evaluering af fællesmødet på Jægergården
Imponerende fremmøde. Kommunens serviceniveau fortsætter i 2011, og i
slutningen af året igangsætter Aarhus Kommune en revurdering af alle BPAordninger.
Der er ikke noget referat men Lars laver en artikel om mødet i Brugeren.

5.

Oplæg til nye vedtægter - 1. udgave udsendes inden mødet
Lars har udtrykt tvivl vedr. § 2. Der er forskel på BPA-ordninger, da der findes
både BPA jf. §§ 95-96 i lov om social service.
Vi tror at der er ganske få §95-brugere og derfor mener vi godt at vi kan dække
deres interesser og derfor have dem som medlemmer i klubben. Vi vil spørge til
næste møde i Aarhus Kommune om hvormange §95-brugere der er i Aarhus.
Vi kan derfor have alle former for BPA-brugere med i klubben.
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John udtrykker bekymring om hvorvidt en bestyrelse udelukkende bestående af
personer der har udliciteret arbejdsgiveransvaret kan varetage interesser for
medlemmer der ikke har afgivet arbejdsgiveransvaret?
Lige nu er problemet ikke aktuelt - men vi vil vende tilbage til problematikken i
fremtiden hvis behovet opstår.
Der har været snak om i SiF om vi kunne sælge 3 pladser til de eksterne private
firmaer, som så kunne være med i SiF.
Hvis eksempelvis 4-5 firmaer deltager, må de internt fordele sig på 3 pladser.
Aarhus Kommune vil undersøge juridisk hvilke muligheder for udvidelsen af SiF.
Vedtægterne godkendes (fra bestyrelsens side) og skal sendes ud til
medlemmerne inden generalforsamlingen.
6.

Fyraftensarrangement i sensommeren?
Der findes ingen liste. Vi skal bruge netværk hvis der skal findes en alternativ
foredragsholder.
John foreslår en kollega som har et mikrobryggeri og han vil muligvis kunne
ʻhyresʼ til et foredrag. John spørger ham. Mulig dato: medio september på et
lokalcenter i Aarhus.

7.

Nyt fra udvalgene
7.1.
Redaktionsudvalg
Der er møde idag, 12.05.2011. Materialet til næste møde er klar.
Trykkeren oplyser at udgiften til midterside i farve (annonce) udgør et
farvetillæg for 4 numre (1.500,-)
Firmaet der har annoncen betaler udgiften.
Lars vil forsøge at udnytte modsatte side (som også bliver i farve) til en
billedmosaik fra stormødet på Jægergården.
Lars skal ud og interviewe et par der har fået hjælp, af Grethe, til APV. Lars
laver desuden en vejledning til Pensionsstyrelsens meget omtalte
rejseskema.
Tema nr. 66:
Psykisk arbejdsmiljø. Grethe Bergland har lavet en 5-siders artikel omkring
hjælpernes arbejdsmiljø.
Økonomien i bladet er sund - mange firmaer annoncerer for at lokke nye
brugere til at afgive arbejdsgiveransvaret.
Lars har fået henvendelse fra en ny annoncør der gerne udover en
annonce i bladet vil medsende en folder med Brugeren.
Holdningen er at vi ikke udsender reklamer for firmaer. Den ovenskydende
vægt i brevudsendelse er forbeholdt bestyrelsen.
7.2.

Sikkerhedsforum
Der har været en principiel diskussion i SiF om hvorvidt en hjælper kan
være repræsenteret fra et privat firma samtidig med at bevare
hjælperrollen.
Hjælperrepræsentanten skal have hjælperjobbet som primær indtægtskilde.
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Skifter det om, kan han/hun ikke beholde SiF pladsen, når hjælperjobbet
bliver et bijob.
Vi mener at hjælperrepræsentanten kan blive i SiF og sålænge hans
arbejde er rettet mod hjælpersiden og vedkommende kan holde de
forskellige kasketter adskildt, ser vi ikke umiddelbart problemer heri.
Vi kan ikke blande os i hjælpernes øvrige interesser.
Servicestyrelsen fik lov til at lave et link til SiF's hjemmeside i deres
E-læringsprogram.
Brugerklubbens sammensætning i SiF:
Faste:
- Jesper
- Klaus
- Signe
Suppleanter:
- 1. Torben
- 2. Lars
Jesper skriver brev til SiFʼs medlemmer om hvem der har stemmeret og i
hvilken rækkefølge. Alle er velkomne til møderne. Jesper sender mail til
Dorthe og Johanne.
8.

Hjemmesiden (forslag medbringes/vises til mødet)
Der arbejdes videre på et oplæg til et nyt system til drift af hjemmesiden.
Udbyder beholdes og ændringen er 100% gratis.
Et system der vil kunne give brugere mulighed for at kommentere nyheder og
indlæg samt at alle i bestyrelsen vil kunne bidrage til det daglige arbejde med
vedligeholdelse af siderne og lægge billeder, mv. ind.

9.

Økonomi
Aspect Network har sendt en regning som ikke bliver betalt, da hjemmesiden er
flyttet til ny udbyder (til one.com).
120 medlemmer har indbetalt kontigent. Lars har oplevet et ʻhulʼ i antallet af
labels, da han modtager 180 labels når bladet sendes ud, men Johanne oplyser
at der er 195 ordninger.

10.

Henvendelse fra Handi-Event
Klubben i Nordjylland har fået en henvendelse fra Handi-Event. Klubben i
Nordjylland ville ikke udbrede reklamen i det nordjydske. Mailen har været cc. til
Brugerklubben i Århus.
Lars har fået invitation til Brugernetværksmøde på MarselisborgCentret omk.
opstart af netværksgrupper. Brugerklubben vil ikke udsende invitationen til
brugerne, men henviser i stedet til at firmaet kan lave en annonce i bladet.

11.

Eventuelt
11.1. Sommerfest Marselisborg Havn d. 27. maj 2011 (hvem gør hvad?)
Vi holder sommerafslutning (arbejdsmiddag.. hehe) på Navigator kl. 19.00
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med hjælpere.
John bestiller bord - men der udsendes en mail d.d. med invitation hvor der
kræves tilbagemelding senest fredag d. 20. maj.
HUSK TILMELDING!!!!
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