Nyhedsbrev

Januar 2015.

Kære alle sammen.
Et nyt år er i gang, og det gælder også SBH.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde, og der blev selvfølgelig drøftet en række ting.
Først det organisatoriske:
Det er vigtigt, at der bliver valgt medarbejderrepræsentanter på ALLE boformer. Hvis det er
en lidt besværlig proces, er der både en bestyrelse og gode kolleger, der bistår med råd og
vejledning.
Der udsendes kontingentindbetalinger i januar.
Repræsentantskabsmødet afholdes onsdag d. 25. marts kl. 10.00 til torsdag d. 26 marts kl.
11.00/11.30.
Generelt bliver emnet arbejdsmiljø, med forskellige, og yderst relevante vinkler, og vi har derfor besluttet, at hver boform, ud over medarbejderrepræsentanten, kan medbringe en arbejdsmiljørepræsentant, selvfølgelig mod betaling af prisen.
Vi skal også håndtere formalia, og drøfte de fokusområder vi vil arbejde med det næste års tid
eller to. Vi tager udgangspunkt i de bullits, vi udarbejdede på Nyborg Strand.
Årsmødet bliver også med arbejdsmiljø som omdrejningspunkt, men med andre vinkler end
repræsentantskabsmødet.
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Vores hjemmeside er en kilde til drøftelse. Vi vil gerne gøre bedre, og optimere, og må også
erkende, at det at have en dynamisk hjemmeside er en faglig disciplin i sig selv, og vi ikke har
den fornødne, daglige rutine i det endnu, men det arbejder vi på.
Et mere faglige og politiske:
Der er af Socialstyrelsen nedsat en task force, der skal analysere de ti alvorligste voldsepisoder på boformer, og afholde audit. SBH er inviteret til at sidde i følgegruppen, og bestyrelsen
har bedt Erik Søndergaard fra Saxenhøj om repræsentere SBH, og det har Erik sagt ja til. Tak
for det.
SBH deltager i både følge- og arbejdsgrupper i forhold til 2020-målene og hjemløshedsstrategi, og vil selvføllgelig sikre vi får de rigtige drøftelser de rigtige steder.
Ledernetværket havde i december møde med Socialministeriet ved Frode Svendsen og Mie
Carstensen, og det var som sædvanligt et frugtbart og givtigt møde.
SBH er blevet hørt i forbindelse med de påtænkte ændringer i Serviceloven, og er nu på høringslisten. Det er godt. Vi kan konstatere, at selvmøderprincippet, optagelsesretten, det
landsdækkende og den delte finansiering ikke bliver påvirket.
Der er betydeligt fokus på vores samarbejde med kommunernes myndigheder, og deres forpligtelser.
Vurderingen er, at vi står godt i det og har meget at byde ind med.
RealDaniafonden afholder en konference om unge hjemløse d. 20. januar 2015. Søren Romar
deltager.
Så: Venner! Vi er i spil, står godt, løser en samfundsmæssig uundværlig opgave og gør det
godt!
Og jo! Der er nok at gøre for raske kvind-og karlfolk! Og det skal vi være glade for!

Med venlig hilsen
Jakob May
Formand
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