Referat Hospitaler & Institutioner Region Danmark. 14/04-2018.
1. Sindsrobøn.
2. Præsentationsrunde.
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dan – formand H&I København
Søren – næstformand H&I Midtjylland
Zebina – Forkvinde Syddanmark
Charlotte – forkvinde H&I Midtjylland
Lars H – merchandise
Ronni – næstformand H&I Danmark
Jeppe – obs Syddanmark
Johnny– obs Nordjylland
Ronni – formand H&I Danmark
Lars – obs Midtjylland

Afbud: Ingen.

3. Oplæsning NA´s visioner. Jeppe
4. Oplæsning BFID, et medlem deler. Zebina- Johnny
5. Godkendelse af referat. Godkendt
6. Workshop. Charlotte og Ronni Fremlægger ”Event workshoppen”.
Tak for gennemgangen🤗 vi snakker om H&I´s historie i Danmark og hvordan
det blev til et underudvalg i RSK.. ydere mere kom vi ind på Div. Traditioner og
”DO & DONT´S” i forehold til H&I service på institutionerne og i det heletaget
7. Hvordan går det i områderne?

København, Nordsjælland og Bornholm

Kære service frænder
Vi er stadigvæk på Glostrup afd.80/81, hvor vi kommer et sted ml 2 og 5 NA’er ad
gangen. Der deltager ml. 5 og 10 hver gang, indsatte/ansatte og studerende.
Vi er blevet kontaktet af Psyk. i Hvidovre omkring opstart af H&I møder, vi skal til
samtale D.16/4 hvor vi aftaler nærmere omkring tidspunktet opstart og
regelmæssighed. Vi håber at det kan blive om torsdagen, Michael vil gerne være
tovholder på dette. Jeg ønsker fortsat at være tovholder i Glostrup, og vil i
begyndelsen være med sammen med Michael i Hvidovre.
Der er mange der er villige til at yde service for H&I i Kbh.
Kærlighed
Dan

Syddanmark
Vi er i fulde gang på Nyborg statsfængsel der er god opbakning, og søby Søgårds
lukket afd køre også fint, der har ikke været så mange endnu, men det arbejder de
på, st. Dannesbo svinger imellem 1-2 nogen gange 0 deltager men vi hænger i. Vil
gerne have mere litteratur som bare for idag og den blå bog😉 og over ved lis går
det vidst også fint igen skal lige have status fra hende, jeg har også en
næstformand nu Carina Mumm satser på at hun også kommer d.14. Jeg er nok
nødt til at smutte før da min søn skal holde fødselsdag for klassen den dag. Vi er
også i sønderomme.. var der i går.. vi er 4 af sted nogle gange 3. der kommer fra 1
til 4 fra forskellige afd.
Hilsen Zebina fra Syddanmark

Midtjylland
Hey Ronni i Midtjylland er alt ved det samme. Vi planlægger en
workshop/trænings dag d 19 maj 2018 i Randers. Kram fra Charlotte Midtjylland.
vi har overtaget HI mødet på behandlings center Tjele (Langsødal) i Midtjylland..
det går rigtigt godt. På 5 måneder har vi bragt budskabet til 85 nykommer og
stedet er rigtigt glade for at vi kommer.

Nordjylland
Vi Satser på at. Møde Ind i Randers d. 19 Maj Fra Nordjylland. Hvor mange. Ved
jeg ikke endnu. Johnny

8. Regnskab. Fremvist og info omkring dette samt budget er delt. Vi snakker om at
kopiere indkøbs modellen fra sidste år. ved at vi køber det samme litteratur osv.
Så ved vi hvad der er at gøre med. sidste års regenskab er godkendt men vi løb det
hurtigt igennem så dem der var interesseret havde en ide om hvad pengene gik til.

9. Merchandise har brugt nogle penge på at få lavet nye tryk og på nyt udstyr, da
der ikke længere er adgang til de samme faciliteter som de havde. Vi sender højst
sandsynligt Merchandise boden og betroet tjenere op til et konvent i Norge da de
har efterspurgt NA Merchandise og Evt. en H&I Workshop da de godt kunne bruge
at få pustede lidt liv i deres H&I Service.

10. Donation/litteratur. Litteratur aflev:
Ingen.

11. Workshop – H&I Afholder næste Workshop. Der bliver afholdt den: 21/7-2018 i
Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Der vil blive trykt en flyer om dette og H&I folk i
de forskellige områder vil dele dem ud på konventerne i deres områder. Vi har et
program på plads og vi har fundet navnen på de mennesker vi kunne tænke og at
der kom og speake/afholde workshop. Vi vil løbende være i kontakt med
hinanden og sådan at det kommer op at stå.

12. Fra RSK-med til RSK.

Vi har valgt at indstille Ronni til formand i H&I Danmark og han har vores fulde
opbakning

13. Næste møde/møder.
11-8-2018 kl 12.00 Vendersgade 63, 7000 Fredericia.
10-11-2018 kl 12.00 Vendersgade 63, 7000 Fredericia.

14. Dagsorden næste møde: Samme som sidste dagsorden.
15. Sindsrobøn. Tak for et godt møde, i som sædvanlig en kærlig serviceånd.

