Referat Hospitaler & Institutioner Region Danmark. 11/11-2017.
1. Sindsrobøn.
2. Præsentationsrunde.
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dan – formand H&I København
Michael – obs København
Thomas – obs Syddanmark
Charlotte – forkvinde H&I Midtjylland
Lars H – merchandise
Ronni – næstformand H&I Danmark
Karl Erik
Michael – obs Nordjylland
Steff – formand H&I Danmark
Rasmus – obs Midtjylland

Afbud: Ingen.

3. Oplæsning NA´s visioner. Dan
4. Oplæsning BFID, et medlem deler. Michael - Ronni
5. Godkendelse af referat. Godkendt
6. Workshop. Dan og Steff Fremlægger OI præsentation.
Tak for gennemgangen🤗 vi snakker om hvad man kan gøre for at informere
personalet på Institutioner, sådan at de indsatte ved at vi kommer, det er svært at
gøre mere end der bliver gjort, vi vil tage kontakt til justits ministeriet igen for at
følge op på løftet fra sidst..
7. Hvordan går det i områderne?

H&I Midtjylland:
Hej steff :)
Tak for din mail. Jeg sender dig hermed en lille status fra os i Midtjylland.
Vi er stille og roligt ved at komme op og køre og vi har afholdt vores første
komité møde hvor der blev valgt en næstformand samt fundet nogle
paneldeltagere. Vi deltager på hi møder på institutionen Tjele den sidste
onsdags i hver mdr med henblik med på at overtage når vi er klar. Vi har på
sidste osk møde fremlagt buget for resten a 2017 og 18 budgettet blev ik
godkendt da der er små fejl i der skal rettes men beløbet er godkendt. Vi har
bla fået både en computer samt projekter bevilget.
Kram fra Charlotte og tak for jeres service ❤️
Århus psyk. Har taget kontakt til et medlem i NA med ønske om at opstarte et H&I møde.

H&I KBH:
vi kommer vi stadigvæk på retspsyk 80-81 på Glostrup hospital.
Vi er en fast kerne på 3 der Kommer hver gang og nogle gange har vi et par
stykker med ud over det.
Det er et kort speak, vores vej til NA og hvad møderne, service, selvet, højere
magt og samfundet er/kan og at der er en vej ud af aktiv addiction.
Vi har ikke tidligere læst op af de første 3 kapitler til Basic tekst, men vi vil
forsøge at tage dem med næste gang vi kommer.
Vi forsøgte for nogle år siden, men uden succes, nu prøver vi igen, virker det
er det fantastisk og virker det ikke er det også fantastisk.
Der kommer et sted i mellem 6-12 ind og ansatte/praktikanter til møderne, så
vi får lavet nogle ringe i vandet.
Der er skabt kontakt til Psyk på Fjorden, som er en del af det gamle Sankt
Hans, som er beliggende i Roskilde.
Pga ferie og sygdom har det stået lidt på stand-by, men nu skulle der være
hul igennem igen.
Håber alt er vel i de resterende regioner og en stor portion kærlighed til jer
alle.
Dan H&I KBH

(Nordjylland)
Vi vil fra H&I Danmarks side, for Nordjyllands vedkommende, støtte op om
genetablering af H&I udvalg og møder, der er blevet lavet en flyer med kontakt
info. På formand HI Danmark som er blevet delt ud på sidste OSK møde i
Nordjylland.

H&I Syddanmark:
Der er et NA medlem der har sagt ja til at stille op til H&I formand/kvinde i
Syddanmark, der er valg til januar og andre kan self. stadig stille op… Der er
igangværende H&I møder

8. Regnskab. Fremvist og info omkring dette samt budget er delt. Vi snakker om at
hvis vi bliver bedt om at spare så tager vi 1 af de 3 årlige møder og laver det om til
et ”internet møde” såfremt at de øvrige underudvalg følger trop.

9. Merchandise. Har et overskud på 3000,- Hvor a 2000,- bliver doneret til RSK og
1000 bliver udbetalt til NA Danmark formand som kørsels godtgørelse for at
varetage H&I i Midtjylland. tak for service☀

10. Donation/litteratur. Litteratur aflev:
2000,- bliver doneret fra Merchandise til RSK.

11. Workshop OI/H&I – 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.

Evt. opstart at H&I møde på et misbrugscenter i Thisted.

12. Fra RSK-med til RSK. Næste møde.
Fra RSK: Nordjylland vil gerne have udspecificeret vores budget? Hvad er der at
være i tvivl om?
med til RSK: vi donerer 2000,- fra Merchandise.
Status H&I Danmark nu.

13. Næste møde/møder.
14-4-2018 kl 12.00 Vendersgade 63, 7000 Fredericia.
11-8-2018 kl 12.00 Vendersgade 63, 7000 Fredericia.
10-11-2018 kl 12.00 Vendersgade 63, 7000 Fredericia.

14. Dagsorden næste møde: Workshop OI-H&I på næstedagsorden. Resten
jævnføre sidste dagsorden.
15. Sindsrobøn. Tak for et godt møde, i som sædvanlig en kærlig serviceånd.

