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____________________________________________________
Presentation om projektet Botswana
Anneli Bengtsson presenterar projektet Botswana som är ett kommunalt
partnerskapsprojekt och handlar om social inkludering.
Projektet finansieras av SIDA
Under vecka 9-10 kommer representanter från Botswana till Vänersborg för
andra gången.
Finns önskemål om att Samverkan Vänersborg bidrar till det fortsatta arbetet.
Se bifogad presentation

Reflektioner från den lokala slutkonferensen
Bra föreläsare. Hälsningen från Ing- Marie ska ligga på hemsidan och facebooksidan. Jessica får i uppdrag att undersöka om länken kan ligga på
första sidan på Vänersborg hemsida.

Nationella slutkonferensen 18 februari 2015
Den 18 februari arrangeras Psynk-projektets slutkonferens. Vänersborg får
anmäla 18 deltagare. 8 per tema samt temaledare och processledare. Den 17
februari bjuds några in till gemensam middag. Se bifogad lista vilka som
bjuds in. Jessica anmäler och bokar tåg och hotell.

Slutrapporten Psynk-projektet
Jessica och Carianne skriver och sammanställer slutrapporten. Den ska vara
färdig den 15 dec.Ska lämnas in den 15 december.
I temat Barn i behov av sammansatt stöd kommer temaledaren Anna Melke
skicka in en rapport. Yvonne Midshult har skrivit en slutrapport om Vänersborgs deltagande i detta tema.
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Det fortsatta arbetet
Jessica får i uppdrag att enligt tidigare minnesanteckningar se över RAplanen och följa upp utvecklingsområdena.

Budget 2015
Samverkan Vänersborg har ingen egen budget. Varje förvaltning delar på de
gemensamma kostnaderna som t ex processledare och ansvarig för hemsidan Ungivbg.
Finansiering från Hälsopolitiska rådet–Områdesutveckling Torpa
200 tkr till Träffpunkt Tärnan till inredning
100 tkr till Gröna ytan
10 tkr till bussresa för romer till en konferens i Stockholm.

Hälsopolitiska rådet
Finansiering för projekt 2015 är beslutade. Nytt för 2015 är att finansiering
går ut direkt till resp förvaltning. 2014 behövs en redovisning för att få
finansiering.

Mötestider för 2015
Första mötet för nästa år:
11 februari kl. 08.30-12 11 februari. Jessica återkommer med förslag på
ytterligare möten.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan

