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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde/temamøde 02/2014
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
- Anne Lise Slyk bød velkommen

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
- Mødediæter blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
- Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Handicaprådet er beslutningsdygtig.
Afbud fra:
Vita Hagelskjær, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Aksel Gade, Lene Holm

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 28.01.2014 – (01-2014).
Godkendt.

3.

Lov- og regelgrundlaget for Rådets virke. v/ Jens Meyhoff

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 37a)
Vedtægt for Holstebro Handicapråd
Forretningsorden for Holstebro Handicapråd
De forvaltningsretlige regler, tavshedspligt m.v.
Rådets interne forhandlinger (fortrolighed)
Forvaltningsudøvelse i lukkede møder / tilsigelse af særligt sagkyndige
-

Jens Meyhoff gav en orientering.

4.

Tema – Brugerguide v/ Rie Lynge

4.1

Brugerguide v/ Rie Lynge
- Rie Lynge kommer og giver et oplæg om brugerindflydelse.
Hun vil ud fra et brugerperspektiv fortælle om vigtigheden af at blive
hørt som bruger og have indflydelse på eget liv. Rie vil gerne lægge op til
dialog og sparring på tanker om Handicaprådets funktion. Hvordan
formidles det bedst til målgruppen - og hvad er man som målgruppe
interesseret i at vide? Rie Lynge har i en del år været aktiv i
Sammenslutningen af Unge med Handicap.
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5.

Tema – Hvad vil det sige at sidde i et råd v/ Anne Lise Slyk

5.1

Rådets synlighed, roller og opgaver v/ Anne Lise Slyk
- Anne Lise Slyk gav en orientering.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1
10.2

Næste ordinære møde (20. marts 2014)
Særligt ved næste møde:
 Erindringslisten vil blive udsendt sammen med dagsordnen.
Eventuelt

10.3

Ref. Elisabeth Haahr Christnesen
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