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Bestyrelsesmøde Sund By Netværket – referat
Tid: Den 7. januar 2014 kl. 12.00. NB: Frokost kl. 11.30 for dem, der tilmelder sig hos crk@kl.dk Sted: Kl-Huset
lokale S-09.
Deltagere: Morten Hulvej (SIF), Peter Holm Vilstrup (Formand), Uffe Nymark Breum (Vejle), Susanne Rystok
(Ringkøbing-Skjern), Steen Rank Petersen (KL), Katrine Schjønning (KK), Hanna (Holbæk), Ingunn S. Jacobsen
(næstformand, Horsens), Christina Krog (sekretariatet) og Charlotte Iisager (sekretariatet).
Afbud fra Line Raahauge Hvass (SST) og Jean Hald (Danske Regioner)
1. Orientering v/ formanden
Formanden orienterede om forskellige tiltag og overvejelser siden sidst.
-

Sund By Netværket er i kontakt med Skandia, der pt. udvikler en dansk version af svenske Ingvar Nilssons
arbejde med socio-økonomiske modeller for sociale indsatser, herunder den borgerrettede forebyggelse.
Medlemmer af Sund By Netværket deltager i forskellige dele af afprøvning af modellen, som Skandia og
CBS udvikler.
Ingvar Nilsson arbejde kan ses: http://utanforskapetspris.se/
Sund By Netværkets konference med opsamling, oplæg mm: http://sund-by-net.dk/aktivitet/konferencekan-sundhedsfremme-betale-sig

-

Sund By Netværket er stærkere i nogle dele af landet fremfor andre, og bestyrelsen drøftede hvordan en
proaktiv indsats kan tilrettelægges.

-

64 ansøgere til barselsvikar-stillingen, mange rigtig gode. Formand, næstformand og sekretariatschef
afholder samtaler den 22.1.

-

Sund By Netværket har af Ministeriet for sundhed og forebyggelse igen i 2014 fået mulighed for at søge
Folkesundhedspuljen. Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng netværkets muligheder for at søge
Partnerskabspuljen fra SUM om nationale partnerskaber, når den lanceres.

2. Orientering v/sekretariatschef – bilag 1
-

Akkreditering til WHO fase VI af byer og nationale netværk er i gang, og som nationalt netværk har vi
ansøgt om optagelse ligesom Horsens, København og Frederiksberg som byer er i gang.

-

Årligt netværksmøde med de øvrige nordiske netværk, som giver god inspiration. Både Sverige og Norge
har bedt om oplæg på deres konferencer om Netværk for innovationsagenter, og vi bliver værter for en
norsk delegation i maj fra Tronheim Fylkeskommune og det regionale KS.

-

Aftale med ministeriet om et møde sidst i februar, hvor bl.a. regnskabspraksis skal drøftes.

-

Vi udsender snart kontingent-opkrævning, og har som bestyrelsen besluttede i 2013 opdateret
medlemmernes indbyggertal til de faktiske anno 2013. Nogle medlemmer stiger en sats, andre falder og
tilsammen med også to nye medlemmer, og to udmeldelser giver det en merindtægt på 23.000 kr i 2014
ift. 2013.

-

SBNdage 2014: programmet ligger klar, ja tak til tilmeldinger!
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3. Orientering om Sund By Netværkets første netværksmøde for ledere v/Uffe Nymark Breum
19 ledere er tilmeldt, og på det første møde deltog 12. Gruppen er selv dagsordensættende, og der ligger
dagsorden og dato to møder frem. Tjek kalenderen – næste møde i Lolland Kommune d. 13. marts: http://sundby-net.dk/aktivitet/ledelse-af-sundhedsfremme-0, 3. møde d. 17. juni, hvor Aarhus er vært og Næstved
medbringer en dagsordenen om sundhedspolitik (http://sund-by-net.dk/aktivitet/ledernetv%C3%A6rk-omsundhedsfremme-0). Der er stadig mulighed for nye deltagere i ledernetværket, og aftalt et sæt enkle spillerregler
for deltagelse.
4. Netværk for fællesskabsagenter v/ Jacqueline A. Thomasen
Orientering om projektets udvikling på baggrund af studieturen til London i december. Efter en drøftelse af de
fremtidige perspektiver besluttede bestyrelsen at satse et år mere på metoden og arbejdet med det brede
sundhedsbegreb og community development/resilience anno 2014, og vil søge finansiering hertil. SIF vil så vidt
muligt gerne indgå i arbejdet.
Der udsendes særskilt et link til oplægget.
5. Temagruppernes årsplaner - bilag 2
Bestyrelsen var imponeret over aktivitetsniveauet i temagrupperne, og årsplanerne er godkendt. Det blev særligt
bemærket, at temagrupperne i det kommende år forholder sig til Sund By Netværkets strategi, og bidrager
dermed til udviklingen samt implementeringen heraf. Der er et par emner som går igen; bl.a. at arbejde med
sundhedsprofilerne samt sundhedspolitik. Bestyrelsen vil invitere til en fælles temadag for alle temagrupper –
med fælles formiddag samt mulighed for at afholde møde og besøge hinanden om eftermiddagen i efteråret
2014.
6. Drøftelse af bestyrelsens erfaringer med temagruppe-besøg
Punktet udsættes til næste møde.
7. Orientering fra de fire eksterne medlemmer af bestyrelsen om deres aktiviteter og planer det kommende år af
interesse for Sund By Netværket
SIF og KL orienterede om igangværende og planlagte aktiviteter
8. Orientering om netværkets økonomi, årsregnskabets proces og repræsentantskabsmødet med valg til
bestyrelsen v/ sekretariatschef – bilag 4
9. Drøftelse af muligheder for en studietur i Sund By Netværket i efteråret 2014
Udsættes til næste møde
10. Konferencer 2014 – bilag 3 Input fra bestyrelse om hvor SBN med fordel kan deltage med sessioner, oplæg, i
paneldebatter eller som deltager
Udsættes
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