Frivilligrådets årshjul 2019-20, rev.
Vedtaget på frivilligrådets møde den 17. juni 2019

Måned

Aktivitet

Marts 2019

Frivilligrådsmøde
Sidste møde for det
afgående frivilligråd
afholdt 13. marts
2019

Indhold bl.a.

Øvrige (opgaver forvaltningen)

Årsmøde og valg
27. marts 2019
April 2019

Frivilligrådsmøde
Tirsdag 23. april
Kl. 14-16

•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst nye medlemmer
Konstituering
Evaluering af årsmødet
Gennemgang af mappe,
forretningsorden m.m.
Årshjul og fastsættelse af
mødedatoer og -tider
Frivillig Fredag (nedsættelse af arbejdsgruppe)
Evt. andre aktiviteter, der
skal med i kalenderen
§18-midler, status

•
Frivilligrådsmøde
Mandag 17. juni
kl. 11-12.30
i ”Akvariet”

•
•

Årshjul og fastsættelse af
mødedatoer og –tider,
evt. inkl. årsmødet samt
evt. andre aktiviteter
§18-midler, status
Frivillig Fredag, update

Juli 2019

August
2019

September
2019

Frivilligrådsmøde
Mandag 2. sept.
kl. 10-12
i ”Akvariet”

Frivilligrådsmøde
Se august
Frivillig Fredag
27. sept. 2019

Oktober
2019
November
2019
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Efter konstituering: udsendelse af
nyhedsbrev med konstituering,
mødedatoer, dato Frivillig Fredag m.m.
Bede om opdatering evt. formandsskift
efter generalforsamlinger m.v.
Første møde i arbejdsgruppen vedr.
Frivillig Fredag sammen med det
kommende Frivilligcenter Rebild

Maj 2019

Juni 2019

Mappe klargøres til nye medlemmer*
Årshjul laves til udfyldelse af
mødedatoer*
(*Udsat til juni)

•
•
•

•

§18-midler, status
Frivillig Fredag, update +
evt. opgavefordeling
Gennemgang af retningslinjer og ansøgningsskema
for § 18-midler
Frivillig Fredag
(ca. kl. 15.30-20)

Sommerferie:
Sietske: uge 29 - 32
Janne: uge 29-31
- Møder i arbejdsgruppen Frivillig Fredag
- Nyhedsbrev med bl.a. invitation til
Frivillig Fredag

Arrangere Frivillig Fredag
Nyhedsbrev, facebook + aviser:
Annoncering Frivillig Fredag
Annoncering vedr. ansøgning §18 midler
(uge 39 og 40), frist 1. november
Modtage og registrere indkomne §18ansøgninger

1. november: Ansøgningsfrist §18

Frivilligrådsmøde

•

(senest 3 uger før SUmødet d. 3/12)

Torsdag 7. nov.
kl. 13-17 9-13
i ”Akvariet”
(Første time er rådets
nærlæsning af §18ansøgninger)

•
•

Gennemgang af
ansøgningerne til §18midler til forelæggelse for
sundhedsudvalget
Evaluering af Frivillig
Fredag
Hvis ikke det er sket
endnu: Aftale dato og
sted for frivilligrådets
årsmøde marts 2020

December
2019

Administrativ klargøring af ansøgninger
og Frivilligrådets indstilling til
forelæggelse for SU 3/12

SU-møde 3/12-19 med endelig
behandling af § 18-midler.
Tilbagemelding til ansøgerne og
udbetaling (i januar) af § 18-midler
Nyhedsbrev med julehilsen

Januar 2020

Frivilligrådsmøde
Onsdag 15. januar
kl. 10-12
i Akvariet

Februar
2020

Frivilligrådsmøde
Torsdag 27.
februar kl. 14-16
i ”Akvariet”

Planlægning af Årsmødet med
• Tid og sted
• Valg
• Frivilligprisen
• Underholdning
• Formandens beretning
•
•
•
•
•
•

Marts 2020

Frivilligrådsmøde
(Se februar)

Årsmøde og valg
Dato og sted aftales
senest i november
2019

Frivilligprisen, gennemgang af kandidater m.v.
Formandens beretning
Diverse praktisk vedr.
årsmødet
Hvem er på valg og hvem
genopstiller
Forplejning
Foredrag/indslag

Årsmødet, den ….. marts 2020

Annoncering vedr. årsmødet i nyhedsbrev
Annoncering vedr. frivilligprisen (ultimo
januar)

Indhentning forslag til kandidater til
Frivilligprisen 2020. Frist: tirsdag 25. febr.

Sundhedsudvalget orienteres om hvem
der får Frivilligprisen

Umiddelbart i forlængelse af
årsmødet afholdes kort møde med
det nyvalgte frivilligråd m.h.p.
fastsættelse dato første
(konstituerings-)møde.

Øvrige aftaler:
• Dagsorden fremsendes til Frivilligrådet mindst 1 uge inden mødet.
• Dagsorden laves af forvaltningen i samråd med formanden for Frivilligrådet og dette påbegyndes ca. 14
dagen inden mødet, dagsorden godkendes af den faglige leder.
• Formanden for Frivilligrådet er mødeleder
• Frivilligkoordinator fra Sundhedscentret er referent på vegne af den faglige leder. Der tages
beslutningsreferat.
• Alle breve, bilag mm skal dateres + initialer på den, der har udfærdiget dokumentet.
• Der udleveres mappe til alle nye medlemmer med retningslinjer for Frivilligrådets arbejde med bl.a.
Forretningsorden for Frivilligrådet, Frivilligpolitikken, Retningslinjer for uddeling af §18 midler, Generelle
aftaler og forventninger til Frivilligrådet og forvaltningen, Kalender for mødeaktiviteter
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