Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2012
Deltagere:
Rie Lynge Rasmussen, Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Mads Brix
Baulund, Pernille van Kleef og Miriam Madsen (referent)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Velkommen og tjek-in
Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 18.05.12
Budget
a. Forslag til budgetrevision
b. Budget for gruppe der skal lave frivilligstrategi/-politik
Revision af økonomiske retningslinjer
Retningslinjer for møder til godkendelse
Folkemødet
Opfølgning på udviklingsplan
Øvrige punkter
a. Omfordeling af ordførerskaber
b. Diskussion af forslag ang. Colitis-Crohn Foreningens projekt.
Frivilligmøde
Orienteringer ordførerskaberne
a. Uddannelsespolitik
b. Socialpolitik
c. Arbejdsmarkedspolitik
d. Ungdoms- og fritidspolitik
e. Frivillige og udvalg i SUMH
f. Medlemsorganisationer
g. Økonomi
h. Presse
Orienteringer
a. Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne
b. Seksualpolitikker på specialskoler
c. Foreninger for alle
d. Vi går foran
e. Opfølgning på fundraising
f. Personalesituationen på sekretariatet
Eventuelt
Tjek-ud

Referat:

1. Velkommen og TJEK-IN
Isabella bød velkommen og bestyrelsen tjekkede ind.

2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
Dagsordenen blev godkendt. Mads blev valgt som ordstyrer.

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 18.05.12
Referatet blev ikke sendt med ud. Der var ingen kommentarer.

4. Budget
a. Forslag til budgetrevision
Budgetjusteringen blev godkendt.
b. Budget for gruppe der skal lave frivilligstrategi/-politik
Der skal fastlægges et budget. Der holdes første møde på onsdag.
Spørgsmål og kommentarer:







Tim foreslår 10.000 kr.
Rie tænker 2-3 møder
Osman spørger, hvornår gruppen er blevet nedsat, hvad dens formål er, og hvem der styrer dens
økonomi. De er en fortsættelse af dem, der planlagde repræsentantskabsmøde, de skal lave en
frivilligstrategi/-politik og de vælger en tovholder på deres møde på onsdag.
Rie: Det er oplagt at holde møderne i Kolding, men vi ved jo ikke om vi kan være hos Rasmus hver
gang. Der er ikke kørestolsegnet hos Rie.
Tim: Forslag om at vi regner med 3 møder i Kolding – og at det så aftales med Rasmus, om det kan
lade sig gøre.

Konklusion:
Der lægges et budget på 4.500 kr. til gruppen.

5. Revision af økonomiske retningslinjer
Miriam præsenterede oplægget.
Spørgsmål og kommentarer:


Engang fik formanden løn, og Isak ville så hellere have større kørselstakst, men det bruger vi ikke
nu, så den streges.

Konklusion:
Revisionen er godkendt, og det fremlægges for repræsentantskabet i april til endelig godkendelse. Jf.
revisorens anbefaling kan vi godt arbejde efter det allerede nu.

6. Retningslinjer for møder til godkendelse
Isabella præsenterede oplægget på baggrund af en gammel opgave fra bestyrelsen.
Konklusion:
Papiret blev godkendt.

7. Folkemødet
Isabella fortalte om folkemødet, hvor der deltog 5 fra SUMH. Vi havde en stand hos Toga Vinstue, og fik delt

en masse materialer ud (kort og fleksuddannelsespapirer), og man kunne prøve forskellige ting omkring
hvordan det var at have diverse handicap. Den store udfordring var at få fanget folk ind og få snakket med
dem, fordi der var relativt få folk i forhold til politikere og den slags. Ellers blev der snakket meget med
Enhedslisten og Radikal Ungdom.
Det var første gang, og derfor skulle de fem også lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan de skulle
arbejde sammen. Det vi har lært er, at det er godt at være forberedt på, hvis nogle planlagte ting ikke kan
lade sig gøre. F.eks. var der rigtig godt vejr, hvilket gjorde at der ikke var så mange, der var interesserede i
at se film.
Spørgsmål og kommentarer:























Rasmus: Kom der folk fra andre dele af landet for oplevelsens skyld?
Rie: Der var rigtig mange mennesker derovre. Jeg delte 250 visitkort ud på 3 timer.
Isabella: De fleste der var derovre, var enten børnefamilier eller nogen, der havde noget med
Folkemødet at gøre. Enten ungdomspartierne, erhvervslivet, højskolerne osv.
Osman: Hvordan introducerede I fleksuddannelse og hvad sagde I om det?
Isabella: Det var lidt forskelligt – henne ved boden forklarede vi hvad det handlede om til menige
danskere, mens vi talte lidt mere om indholdet og økonomiske ting med politikere. Rasmus LundSørensen kendte også nogle politikere.
Osman: Kan jeg læse mere om det et sted?
Isabella: Det står på hjemmesiden og i det seneste nyhedsbrev. Vi fandt også ud af, at vi var med i
en anden aktivitet om ungdommeligt sygehus – en debat med regionspolitikere. Det fik vi meget
positiv feedback på.
Pernille: Der står i evalueringen at vi vil arbejde sammen med andre organisationer. Har I nogen
tanker om det til næste år?
Isabella: Nej. Vi var blevet tilbudt det af DH – og det synes jeg ikke er en god idé fordi vi primært er
en ungdomsorganisation. Så det skal være ungdomsorganisationer – gerne nogen der passer med
det tema, vi vil sætte fokus på, som vi måske allerede finder til frivilligmødet. Ungdomspartierne er
måske svære, da de holder meget sammen.
Tim: DSU og VU vil gå sammen fordi de er modsætninger – men SUMH er jo modsætningen af alle
andre ungdomsorganisationer, så vi kan måske også bruge det trick. Danske Studerendes Fællesråd
kunne være oplagt, hvor vi har gode forbindelser.
Rasmus: Kunne man forestille sig, at det skulle være interessepolitisk, sådan at vi holder os fra alle
politiske partier? Eksempelvis Ungdommens Røde Kors eller Flygtningehjælpen i forbindelse med
vores ulandsarbejde – eller de studerende.
Rie: Vi er en politisk organisation. Jeg var der ikke i forbindelse med SUMH, men min erfaring fra
mødet med den mere almene borger var, at det skal være hurtigt og let fordøjeligt. Mange af de
andre jeg var der med, ville snakke politik og forklare – men det gider folk ikke derovre. Jeg var den
eneste af alle os derovre, der kom af med mine visitkort – hvilket var pointen. Der var mange der
kom tilbage og snakkede, så folk gider kun snakke meget på eget initiativ.
Miriam: Det vi skal snakke om, er mest om vi skal deltage igen.
Rie: Det var svært at vurdere, hvor meget man kom igennem med. Der var mange, der prøvede at
komme igennem med et budskab eller en holdning. Jeg ved ikke, om vi får nok ud af de penge vi
bruger og de kræfter vi lægger. Vi kunne også overveje at være der færre dage.
Osman: Jeg synes helt klart at der skal nogen af sted efter de ting, som Isabella har fortalt, så vi
kan få mere opmærksomhed fra politikere og ungdomspolitikere. Vi er også en del af det danske
folk.




























Isabella: Hvis vi skal af sted igen, så er der nogle ting, som skal være anderledes. Der var perioder,
hvor vi fik rigtig meget ud af det (f.eks. Rasmus Lund der stillede sig op på speakers corner og snak
med politikere) – men vi skal i hvert fald ikke bruge hele søndag derovre, så hellere komme fra
starten af. Måske er det nok med en dag. Det kommer nok også an på, hvad vi beslutter som emne.
Nogle ting vil være smarte at tage over flere dage. Det var første gang, så vi skulle finde ud af
hvordan det fungerede derovre. Hvis vi havde haft mere viden om det, havde vi måske også fået
mere ud af det. Det er en god ting for at få sat netværk i gang – men vi skal måske også være mere
offensive og få fulgt op på den igen. Så gruppen skal også fortsætte bagefter.
Tim: Jeg kan godt forstå det med søndag. Problemet med i år var også planlægningen.
Mads: Det kan være svært at måle effekten og vide, hvad der giver den største effekt. Enhedslisten
gik jo ud med fleksuddannelse her for nyligt, og vil gerne lave et samarbejde med os. Det kunne
være spændende at høre, om Enhedslisten eksempelvis har fået noget ud af, at vi var derovre.
Rie: Fleksuddannelse snakkede Ulrik og jeg allerede med Enhedslisten da vi havde møde med dem i
foråret. Jeg er i tvivl om vi rent politisk får mest ud af at tage til møder med politikere, eller om vi
får mest ud af at være til Folkemødet. Jeg er i tvivl om vi får nok ud af det, i forhold til de penge det
koster.
Miriam: Rasmus Lund eller Cæcilie vil komme og fortælle om erfaringerne til den nye gruppe, der
eventuelt nedsættes.
Rasmus: Jeg har svært ved at se, at en 18 årig ungdomspolitiker vil gøre en forskel i forhold til en
politiker på Christiansborg. Det er spørgsmålet, om vi skal bruge så mange penge på det.
Osman: I forhold til møder med politikere eller deltagelse i folkemødet, så tænker jeg at begge dele
er lige vigtige, fordi de er forskellige fora. Vi kan nå bredere ud på Folkemødet.
Tim: Det er svært at afgøre efter at vi kun har været der en enkelt gang. Det er også svært at
vurdere som bestyrelse, når alle ikke har været med.
Isabella: I forhold til bestemte emner, så er det bedre med møder med politikere, men på
Folkemødet kan vi få skabt synlighed om SUMH og være lidt bredere. Jeg tror det vil være en fordel
for SUMH at prøve en gang til.
Pernille: Folkemødet kan være en mere uforpligtende måde, at SUMH kan komme i kontakt med
nogle mennesker. Det at vi får skabt et netværk kan gøre, at et møde på Christiansborg bliver
lettere næste gang.
Miriam: En politisk proces handler ikke kun om et enkelt møde, men om mange små tiltag efter
hinanden. Hvor meget vi får ud af Folkemødet handler måske også om at vælge de rette folk.
Mads: Det virker som om der er bred enighed om, at det vil være en god idé at deltage (bortset fra
søndag). Så kan vi jo vælge, at vi tager en eller to sager med, og at prioritere networking ligeså højt
som vores egne sager.
Isabella: Det er vigtigt, at vi sikrer opfølgning.
Miriam: Ja, det kan også handle om at Folkemødegruppen overleverer til ordførerskaberne eller at
Pernille deltager.
Osman: Netværk er vigtigt. Hvem afgør, hvem der skal af sted?
Miriam: Bestyrelsen har fastlagt nogle retningslinjer for hvordan vi vælger folk.
Isabella: Man skal kunne networke, snakke med andre fra forskellige organisationer, være på en
stor del af døgnet, kunne formulere sig godt, leve under andre vilkår end vi er vant til, være mange
sammen osv. Når bestyrelsen har fået kriterierne, så vælger de enten deltagerne, eller godkender
dem, der er indstillet.
Miriam: Vi skal have fundet ud af, hvor meget vi skal beslutte i dag i forhold til, hvor travlt vi har.
Isabella: Det skal jo nok med på frivilligmødet, men uanset hvad kan vi jo også sige, at det er noget,
vi mener at SUMH skal gøre.


















Pernille: Uanset hvad frivilligmødet ender ud med, så har SUMH jo en masse politikområder, som er
relevante at få frem, som vi kan tage med på Folkemødet.
Isabella: Det er de frivillige, jeg er bekymret for i forhold til, om der er nogen der vil påtage sig
opgaven.
Miriam: Forslag om at vi vælger en tovholder fra bestyrelsen, som kan tage ansvar for processen
herfra og fremad, og være med til at træffe beslutninger, så vi ikke har så tung en proces herfra.
Osman: Jeg kunne måske godt prøve at blive tovholder, og overveje hvilke emner fra frivilligmødet,
der kan bruges på folkemødet.
Pernille: Vi kan godt indarbejde Folkemøde-idéen i de arbejdsredskaber, som vi bruger på
frivilligmødet.
Opgaven som tovholder går ud på at:
o Man skal være med fra start til slut
o Man SKAL deltage i Folkemødet
o Man skal være opmærksom på en masse datoer (i samarbejde med sekretariatet) og holde
overordnet overblik over processen
o Der kan være nogle perioder, hvor der er en del, der skal ordnes
o Man skal sætte de andre frivillige i gang
o Man skal være udadvendt og kunne formulere sig godt – ligesom de andre deltagere på
Folkemødet
o Man er med til at styre rekrutteringsprocessen
o Man skal også gerne deltage i frivilligmødet
o Opgaven varer fra nu og til et stykke efter Folkemødet (inkl. evaluering og opfølgning)
Osman: Jeg vil ikke være tovholder alene. Der skal være en fra bestyrelsen, som har mere erfaring.
Isabella: Jeg stiller ikke op som forkvinde igen – måske kan jeg godt tage med til Folkemødet, men
jeg kan ikke være tovholder.
Mads: Jeg har ret travlt, så jeg vil helst ikke være tovholder.
Rasmus: Jeg kan ikke garantere at jeg kan, da vi er i gang med at søge et ulandsprojekt hos SPU.
Tim: Jeg vil ikke garantere noget, da jeg er på valg til repræsentantskabsmødet. Det afhænger også
af studie.
Rie: Jeg fylder 30 år i juni, og jeg ved at Folkemødet lå oveni min fødselsdag. Men måske vil jeg
gerne… Jeg har ikke noget imod at gøre det, men jeg har brug for en sparringspartner fra
sekretariatet.
Pernille: Det er fint – jeg kommer til at køre et tæt samarbejde med den, det bliver.
Mads: Resten af bestyrelsen vil også gerne hjælpe, hvis det koger over.

Konklusion:
Rie er valgt som tovholder. Vi prøver at tage til folkemøde igen. Osman og Mads er også interesserede i at
deltage.

8. Opfølgning på udviklingsplan
Bestyrelsens idéer til udviklingsplanen fra maj 2012 blev gennemgået med henblik på en status. Der blev
undervejs i processen noteret følgende hængepartier og nye opgaver:




Rasmus og Pernille laver en strategi for at finde flere folk til baggrundsgrupperne, og implementerer
den også. Osman har evt. en idé vedrørende DBSUs studienetværk.
Sekretariatet følger op på arbejdet med at få SUMH tilmeldt til bestemte nyhedsbreve fra
institutioner, der laver undersøgelser
Der afholdes et møde angående DUF med deltagelse af formandskab, Isak og Rasmus (som
ordfører)








Pernille undersøger mulighed for at deltage i ungdomspartiernes arrangementer
Vi sender måske et brev med input til partiprogram/politik til ungdomspartierne i starten af februar –
ikke helt afklaret!
Miriam sender mail til Rie vedrørende ledermøde for SUMH lederroller samt MO’er
Miriam sender mail vedrørende spørgeskema til MO’er til Mads og Tim igen
Rasmus laver en lukket facebook-gruppe til udvalg og grupper i SUMH
Tim, Osman og Miriam kigger på, hvordan vi skal komme videre i forhold til knap så aktive
medlemsorganisationer

9. Øvrige punkter
a. Omfordeling af ordførerskaber
Da Camilla holder pause, skal vi have fundet en vikar til det arbejdsmarkedspolitiske ordførerskab. Vi skal
fortsat sikre, at ingen har mere end 3 ordførerskaber. Det kan også være en mulighed at sætte området i
bero.
Kommentarer og spørgsmål:









Isabella: Vi kan jo også vente og se, om frivilligmødet interesserer sig rigtig meget for det.
Rie: Måske er det ret relevant i netop dette efterår, idet der skal arbejdes med fleksjob og
førtidspension, som netop rammer unge.
Isabella: Måske er et område som fleksjob og førtidspension et tematisk område, som vi kan udpege
nogen til at kigge specifikt på det.
Rie: Ja, lad os tage den efter frivilligmødet.
Mads: Enig – lad os vente. Ellers må vi dreje den ind under andre ordførerskaber.
Tim: Ellers må vi klare den på tværs af bestyrelsen.
Pernille: Hvis der skal rykkes på noget, kan jeg kontakte Mads eller Rie.
Isabella: Det kunne også mere handle om pressearbejde end politisk arbejde, og derfor kunne
pressegruppen være inde over.

Konklusion:
Vi sætter området i bero, og tager det op igen, hvis vi får et emne ved frivilligmødet.
b. Diskussion af forslag angående Colitis-Crohn Foreningens projekt
Mads fortalte om samarbejdet, som vedrører en konference angående SU til ungdomsuddannelser med
mere. Foreningen spørger, hvad vi gerne vil anbefale som besparelse, hvis vi til gengæld får handicaptillæg
til ungdomsuddannelser. Det kan handle om at skære eksempelvis 1.000 kr. af handicaptillægget til
videregående uddannelser, f.eks. til unge under 25 år.
Spørgsmål og kommentarer:





Osman: Foreningen er ikke medlem i SUMH. Hvad er temaet for konferencen?
Mads: Vi behøver ikke deltage ved konferencen. Det vil være en fordel for os, hvis forslaget bliver
vedtaget, da vi har arbejdet for det tidligere – men det er ikke et krav at vi deltager i konferencen.
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Danske Gymnasiers Sammenslutning samt en
mere, som de har i ryggen.
Tim: Er det ikke noget med at handicaptillægget til videregående uddannelser ikke er omkring 8.000
kr.? Jeg kan ikke se noget problem i, at vi anbefaler den finansiering. Vi kommer bedre politisk ud af
det, hvis vi selv kommer med forslag til finansiering.
































Mads: Jeg ved ikke, om det helt kan finansiere forslaget. Tanken med de 25 år er, at det også er der
man skiller ved kontanthjælp.
Rasmus: Jeg har det lidt ambivalent med det – man kommer til at straffe nogle mennesker ved at
hjælpe nogen andre. Vi bliver nødt til at vide, om det kan finansieres først. Men jeg vil ikke være
afvisende.
Isabella: Jeg er enig med Rasmus. Der er jo en grund til, at fribeløbet er den størrelse, som det er.
Der vil også være nogen, hvor 1.000 kr. gør en stor forskel. Umiddelbart er jeg for det, men det er
vigtigt at vi tager stilling til det.
Rie: Jeg støtter op om Isabella. Jeg tror ikke man skal nedvurdere betydningen af 1.000 kr. På nogle
områder er det dyrere at have et handicap.
Tim: Jeg kan godt lide idéen om, at vi sammen med Colitis-Crohn Foreningen kommer med et bud
på, hvordan det kan finansieres. Jeg kan godt se jeres argumenter. Så må vi have fat i de hårde
regnedrenge. Regeringen siger jo, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
Miriam: Der er både en strategisk ting i det her og en politisk. Den strategiske ting er, at det er klogt
at have et finansieringsforslag. Den politiske ting er, at vi jo kan komme med andre forslag til,
hvordan det skal finansieres – eller om det er vigtigt nok.
Mads: Vi kan godt komme med andre forslag, men jeg tror det er vigtigt, at det er indenfor
handicapområdet.
Rasmus: En ting, jeg synes er vigtigt, det er at der bliver uddannet en grafiker som en akademiker.
Det er det gode ved forslaget.
Mads: Jeg vil opsummere en smule. Der er i hvert fald et spørgsmål om forslaget konkret kan
finansiere handicaptillæg til ungdomsuddannelserne. Er SU’en ikke også mindre på
ungdomsuddannelser? Kunne man ikke også skelne imellem om man er hjemmeboende eller
udeboende i forhold til handicaptillæg på ungdomsuddannelserne?
Mads: Det var også planen.
Pernille: Det er vigtigt, at vi har et alternativt forslag, hvis ikke vi er med på det.
Osman: Hvad med STU – kan man få SU til det?
Alle: Nej
Miriam: Som jeg husker det, så var Ulriks pointe, at der også er flere unge med handicap, der
kommer senere i gang med en ungdomsuddannelse, og derfor er mere udeboende end andre unge.
Mads: Jeg tjekker op på spørgsmålet om at regne på finansiering. Er det ikke også relevant, at det
bliver et konkret beløb frem for at lægge det ud til politikerne, hvor stort et beløb der skal tages.
Isabella: De skal regne på, hvor stor en andel af handicaptillægget til de videregående uddannelser,
som vi skal tage.
Rie: Hvis det er knebent, så lad os nøjes med udeboende handicaptillæg. Man kan jo starte med at
arbejde med udeboende, og så arbejde med hjemmeboende når finanskrisen er ovre.
Mads: Konferencen er midt i oktober.
Rasmus: Det kunne være interessant at have nogen med.
Rie: Man kunne også foreslå, at man afskaffer SU for hjemmeboende, og så bruger de penge til
handicaptillæg til udeboende.
Miriam: Man kunne starte med at tage udgangspunkt i, at det er en investering som staten tjener
penge på på langt sigt – så i første omgang skal vi måske ikke lægge et finansieringsforslag frem.
Osman: Hvad skal man kunne, når man deltager i konferencen?
Mads: Det ved vi ikke endnu.
Rie: Hvis vi ikke kan støtte op om budskabet, så ved jeg ikke om vi skal deltage i konferencen.
Isabella: Jeg synes, at vi skal deltage uanset hvad. Den, der deltager, skal sørge for at være med i
den debat, der kommer til at køre. Den der deltager i konferencen, kan med fordel også deltage i
korrespondancen herfra.










Mads: Jeg synes også at vi skal deltage, for uanset hvad, så vil de foreslå handicaptillæg til
ungdomsuddannelserne.
Osman: Måske har det noget med uddannelsesordførerskabet at gøre.
Isabella: Det ligger i tråd med, at vi vil samarbejde med andre organisationer.
Miriam: De kunne jo også være en potentiel medlemsorganisation. Måske kunne man også sende en
af dem fra den gamle arbejdsgruppe.
Rie: Hvis der ikke er nogen fra bestyrelsen, der kan, kunne Ulrik være et rigtig godt bud.
Pernille: Jeg kan også deltage, hvis der er behov for det.
Osman: Jeg kan også deltage.
Rie: Hvis Ulrik skal deltage, er jeg ikke bange for at sende ham alene.

Konklusion:
Mads sender datoen ud til bestyrelsen, så vi kan få at vide hvem der kan deltage. Eventuelt kan vi sende
Ulrik.

10. Frivilligmøde
Deltagerantal
Kommentarer og spørgsmål:















Isabella: Har vi nogen idé om, hvorfor der ikke kommer så mange her i forhold til grillarrangementet?
Osman: Mødet er tungt, og unge kan ikke lide tunge møder og arrangementer.
Rasmus: Det kommer også an på dato – det ligger oveni Spastikerforeningens Landsmøde.
Miriam: Jeg tænker, at det er en dato, hvor der sker mange andre ting.
Isabella: Vi har jo lagt datoen sammen.
Rie: Kan vi rekruttere til grill-arrangementet?
Miriam: Det er ok, hvis vi beslutter at gennemføre.
Tim: At der kommer 10, det er lidt en falliterklæring.
Osman: Hvordan har vi rekrutteret hos vores medlemsorganisationer?
Miriam: Nyhedsbrev til MO’er, facebook, netværksmailen og via netværk.
Rie: Der er mange nye ansigter, men der mangler mange gengangere. Derfor er det ikke en
falliterklæring.
Miriam: Det har også en pris at aflyse det.
Rie: Jeg vil gerne gøre en indsats for at rekruttere nogen. Det vil være ærgerligt at aflyse. Vi skal
prøve at spørge de gamle, hvorfor de ikke deltager.
Mads: Det er jo lige omkring studiestart. Måske er det bare en uheldig dato. Det er nok lidt for tidligt
at lægge for meget i det. Vi skal gennemføre, og så må vi alle se, om ikke vi kan hive et par stykker
mere med. Jeg tror også, at vi taber mere ved at aflyse det.

Konklusion:
Vi gennemfører og så rekrutterer vi flere ved grill-festen.
Pernille fremlagde oplægget til program for frivilligmødet lørdag.
Kommentarer og spørgsmål:



Osman: Det virker enormt interessant.
Mads: Det virker som en god måde at gøre det på. Storytelling kan give et godt ejerskab – men så
skal man selvfølgelig passe på, at det ikke bliver for person-nært.


























Isabella: Som et råd skal vi sige, at nogle frivillige måske synes at det kan være
grænseoverskridende. Måske er der nogen, der ikke bryder sig så meget om at snakke om sig selv.
Pernille: Vi vil arbejde på det på en måde, hvor man først arbejder med det selv og derefter
sammen med andre. Vi har nogle spørgsmål: Hvor mange emner skal vi have frem til næste
frivilligmøde?
Isabella: Normalt plejer vi at have omkring tre.
Miriam: Tre har mange gange føltes som for meget. Så måske er to bedre
Osman: Jeg synes at en fra bestyrelsen og en fra formandskabet skal deltage i Folkemødet.
Pernille: 2-3 lyder passende. Ud over det kunne jeg også godt tænke mig at få jeres input på, hvad
der har haft størst succes?
Mads: Det jeg har oplevet, har været det, der har givet et produkt. F.eks. de tre film, vi lagde op i
forbindelse med SU til ungdomsuddannelser. Så noget, der har givet et produkt, har været godt. Vi
har ikke målt det, men vi har hørt meget om, at det gik godt. Det er også godt de frivillige.
Rasmus: Jeg tror også, at det er den vej, vi skal – med kampagner via nettet.
Miriam: Det har også fungeret godt med debatmøder.
Rie: Noget, der var sjovt at lave, var det med tilgængelighed i busser. Der havde vi alt muligt oppe
at hænge rundt omkring, som folk så, og vi havde også møder med busselskaber.
Isabella: Vores succes kommer også an på, hvad vi gerne vil have ud af det. Vi fik medieopmærksomhed i forhold til det med busserne. Så det handler også om succeskriterier.
Miriam: Det havde vi også ekstern finansiering til.
Pernille: Hvad har fungeret dårligt?
Miriam: Sagsbehandlingskampagnen endte bare med et papir.
Mads: Bloggen kom der ikke så meget debat ud af som håbet.
Isabella: Vi havde nogle ting med til folkemødet – og to af dem blev ikke rigtig til så meget… Det
handler også om, hvis vi ikke har arbejdet så meget med dem førhen.
Miriam: Det handler også om at få sammensat grupperne godt i forhold til, hvilken opgave de skal
løse.
Rasmus: Bostedsfolderen gik heller ikke så godt, men den var svær at få penge til.
Pernille: Tak for input. Til sidst vil jeg høre jer, om der er nogen af jer, der vil fortælle om
arbejdsgrupper og kampagner, der tidligere har været?
Rie: Jeg tror det skal være kortfattet.
Mads: Jeg vil gerne, hvis jeg kommer.
Rie: Jeg vil godt.

Konklusion:
2-3 lyder som passende ud fra de kommentarer, der er givet.

11. Orientering ordførerskaberne
a. Uddannelsespolitik
Der er sket det, at de er i gang med at udvikle politikpapiret angående fleksuddannelse, samt tage en masse
kontakter til en masse mennesker med spørgsmål, som vi venter svar på. Der er arrangeret et møde med
DSF, hvor Pernille, Isabella og Frederik deltager, og de er også i gang med at kontakte Enhedslisten.
b. Socialpolitik
Der er intet nyt.
c. Arbejdsmarkedspolitik
Der er intet nyt.

d. Ungdoms- og fritidspolitik
Der er intet nyt.
e. Frivillige og udvalg i SUMH
Tag del er en ny, internetbaseret platform, som man kan lave frivilligt arbejde igennem. Det skal være let
tilgængeligt, uforpligtende osv., hvor man kan lægge en udfordring op og få en masse svar og bud fra alle
folk. Så man kan være frivillig uden at man behøver at tage aktiv del – men man kan også melde sig til at
være med i projektet igennem platformen, så vi kan også bruge det til hvervning. Rie var til møde med Tag
del i torsdags. På et tidspunkt vil projekt Tag del gerne mødes med SUMH for at præsentere deres platform.
SUMH er valgt til at være first movers, så der er ikke så meget information om det endnu. Rie inviterer dem
til et bestyrelsesmøde, og melder tilbage til Isabella, hvornår, hvor mange og hvor lang tid.
f. Medlemsorganisationer
Epilepsiforeningens Ungdomsudvalg er blevet nedlagt og omdannet til ad hoc arbejde. Der er dog også en
ungdomskontaktperson. Tim har foreslået dem at ringe til konsulenttjenesten. Miriam er blevet spurgt, om
de fortsat kan være medlem med den nye struktur. Miriam kontakter dem med henblik på
konsulenttjenesten.
g. Økonomi
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.
h. Presse
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. Pernille vil gerne have et møde eller deltage i deres
møde.

12. Orienteringer
a. Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne
Taget til efterretning.
b. Seksualpolitik på specialskoler
Taget til efterretning.
c. Foreninger for alle
Taget til efterretning. Lyder spændende!
d. Vi går foran
Mads spurgte om der er forskellige målgrupper – ikke så vidt Miriam ved. Osman er interesseret i at deltage.
Rie og Mads er interesserede i at deltage anden gang.
Ellers taget til efterretning. Lyder spændende!
e. Opfølgning på fundraising
Godt arbejde.
f. Personalesituationen på sekretariatet
Nej.

13. Eventuelt
Osman har nogle procedurespørgsmål: For det første, når man deltager i et arrangement, og efter noget tid
finder ud af, at man alligevel ikke kan deltage. Hvad gør man så? Man skal sørge for at melde afbud hurtigst

muligt, men i første omgang forventer vi, at man deltager, hvis man har meldt sig. Især hvis man har fået
pladsen i stedet for andre deltagere.
Hvis man har et punkt til dagsordenen, så skal man skrive til Isabella og Mads om at få det på dagsordenen
en måned før mødet.
Osman orienterer om, at han skal møde med Anette Vilhelmsen, og er i tvivl om han skal gøre det på vegne
af SUMH eller DBSU? Det handler om bedre vilkår for personer med synshandicap. Hvis det handler om
svagtsynede, så er det ikke på vegne af SUMH. Men det er fint at mødes, og godt at vi ved det.
Miriam spørger om nogen vil deltage i Årsmødet for socialministeren. Mads deltager, hvis han kan. Det er d.
27. september.
Miriam spørger, om nogen fra bestyrelsen har interesse i at deltage i en forundersøgelsestur til Nepal? Tim
og Mads er interesseret.
Mads er blevet kontaktet af DUF i forhold til at være foreningsfortaler. DUF kommer nok også ud til Vi går
foran i uge 42.

14. Tjek-ud
Bestyrelsen tjekkede ud. Rie holder ferie i uge 37.

