Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag den 23. januar 2013 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere
Fraværende
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

09.30
10.00
12.00
12.45

–
–
–
–

10.00
12.00
12.45
16.00

Ankomst og morgenbrød
Besøg af NEC
Frokost
Bestyrelsesmøde (inkl. kaffepause)

1.
NFC. – Det nationale
forebyggelsesCenter.






Status fra NFC – herunder nye
organisering
Kredsråd og samarbejde med 12
kriminalpræventive sekretariater
Uddannelse og deltagelse i temadage, Årsmøde etc.
Generel drøftelse af forebyggelsens vilkår, når der er fokus på
nye opgaver (Exit, radikalisering,
konfliktmægling, Ungesamråd
etc.)

2.
Årsmøde 2013

Program og praktiske opgaver (samt
eventuelle hængepartier)

Souschef NFC Charlotte Bech orienterede. Fra første sept. har Rigspolitiet oprettet Nationalt Forebyggelses Center. Bliver tætte samarbejdspartnere. Skal udvikle og rådgive politikredsene om forebyggelsesmetoder, analyse og viden. Skal starte med at lave en forebyggelsesstrategi for dansk politi.
Gode råd blev afleveret til NFC. Dialog og kontinuitet er væsentlige
parametre i det.

PDF-fil med programmet savnes – overvejes til næste gang.
Oversigt over tilmeldte udsendes til bestyrelsen, således at vi kan
opfordre til at deltage.
Tjek om kontaktoplysninger på hjemmesiden er OK
Vær opmærksom på at Jens Arentzen skal tale om hvordan man
kommunikerer og dermed er det ikke det samme som sidst.

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

1

Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Det bliver spændende.
Reception i forbindelse med jubilæet er kl. 16.30
3.
Generalforsamling
Vedtægter





Formandsberetning (input modtages)
Udkast til vedtægter fremsendes
inden mødet
Praktiske forhold omkring Generalforsamlingen

Input til formandsberetning sendes til Jørgen.
Forslag til vedtægtsændring fremsendt af kreds Vestegnen.
Drøftet og klargjort til fremlæggelse på generalforsamlingen.

4.
Orientering/drøftelse



Henvendelse fra SSP-kreds
Østjylland (Se mail med formandens julehilsen fra den 19. dec.
2012)



Henvendelse kreds Østjylland
o Kreds Østjylland vil bede kredsrådet tage stilling til fremtidig medlemsskab af SSP-Samrådet. Formanden deltager i møde med kredsen.



25 års Jubilæum





Folkemødet Bornholm 2013 (12. –
16. juni)





Samarbejde med DKR m.m.





Fagudvalg





Økonomi





Samarbejde med eksterne (Ungdomsskoleforeningen, Socialsty-

Jubilæum:
o Alle opfordres til at gå i gemmerne for at finde historisk
interessant materiale.
o Ministrene og rigspolitichef inviteres m.fl. inviteres
Folkemødet på Bornholm
o Vi deltager sammen med DKR. Ideer efterlyses til arrangementet. Det kan fx være social pejling i en eller anden
form.
Samarbejde med DKR:
o Orientering
Fagudvalg:
o Bidrager på årsmødet til indhold i workshops.
Økonomi:
o Aksel fremlagde budget og foreløbigt regnskab. Peter
Mørch fra Østjyllands kreds ønsker påført referatet, at
han ikke er enig i forslag til kontingentsatser, og forslag
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relsen, Ungdomsringen m.fl.)
Nyhedsbreve
Kurser/temadage (Introkursus
m.m.)
Dialog med Ministerier (lovforslag
vedlagt)







til budget, som fremlægges på generalforsamling.
Samarbejde med eksterne:
o Positiv dialog med socialstyrelsen. Eller intet nyt
Nyhedsbrev drøftet
Kurser:
o Introkursus vel overstået, Gode tilbagemeldinger på fagligt indhold. Benny var kursusleder, Henning deltog på
første dagen.
Lovforslag

5.
Kommende møder

Døgnmøde – fokus på emner

Nåede vi ikke

6.
Kredsrunde

Nåede vi ikke

7.
Eventuelt
8.
Mødekalender

2013:
19.- 21. marts – SSP-Samrådets
årsmøde 2013 (Vingsted)
16. april – DKR årsmesse (Vingsted)
14. + 15. maj – Døgnmøde (Torvehallerne, Vejle)
12. – 16. juni – Folkemødet (Bornholm)
27. aug. – Bestyrelsesmøde inkl.
næstformænd (Fredericia)
1. oktober – Temadag med Ungdomsringen (Odense)
21. november – Bestyrelsesmøde
(Fredericia)
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2014:
15. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
18. – 20. marts – SSP-Samrådets
årsmøde 2014

Opsamling lavet af

Benny Husted
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