Referat af bestyrelsesmøde d. 21. december 2012
Tilstede:
Tim Hansen, Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Rie Lynge Rasmussen, Osman Sari (delvist),
Camilla Heide Sørensen (via skype), Rasmus Storgaard og Miriam Madsen (referent).
Afbud fra Frederik F. Olsen.

1. Velkommen og TJEK-IN
Bestyrelsen tjekkede ind.

2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
Punkt 4 og 5 blev byttet rundt. Isabella blev valgt som ordstyrer.

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet
Miriam orienterede om, at Camilla og Osman mangler at svare på revisionsdokumentet og bekræfte, at det
er læst.
Miriam orienterede om, at Gastech Energi A/S vil donere 20.000 kr. til SUMH.

4. Status på udviklingsplan  Strategi 2015
Der blev fulgt op på status på udviklingsplanen:
A Kontakt til politikere:
Der er ikke blevet udnyttet så mange kontakter af dem, vi fik etableret i 2011. Pernille og
uddannelsesordførerskabet har dog fået kontakt til og mødtes med nogle politikere, og det er forsøgt at gøre
det mere strategisk. Der mangler dog fortsat statistisk. Der blev spurgt hvad det koster at få udført statistik
på handicapområdet. Miriam følger op på, hvordan det går med den arbejdsgruppe, der skal kigge på vores
vidensindsamling. Der er desuden mulighed for et samarbejde med denoffentligesektor.dk, som også vil lave
analysearbejde, og måske kan bidrage på vores område. Der er også mulighed for rundspørge til
medlemsorganisationerne. Ordførerskaberne kan anvende forskellige metoder alt efter behov og idéer.
B Politiske indsatsområder:
I forhold til dem fra sidste år havde vi sat det mål, at vi ville tage dem med på Folkemødet, og herefter
vurdere, om vi ville gøre mere for at få dem ud over rampen. Der har siden været fokus på emnerne i
nyhedsbrevet. Det kunne være godt med en lidt klarere evaluering af, hvordan vi kan arbejde videre med
det. Der er generelle overvejelser omkring, hvordan vi får gode output fra frivilligmødet, sådan at det ikke
glemmes, hvad idéerne handlede om. Der kan også være overvejelser omkring, hvordan vi får dem på
frivilligmødet til at blive aktive i kampagnegrupperne. Vi kan overveje at gentænke hele frivilligmødet og
måden, vi får udvalgt indsatsområder.
C Samarbejde med politiske organisationer:
Her har vi ikke gjort særlig meget. Vi har samarbejdet med Danske Studerendes Fællesråd, Handicappede
Studerende og Kandidater samt Enhedslisten. I DUF har vi ikke rigtig været aktive, og i DH er der heller ikke
sket noget nyt. Dog er der et samarbejde med DUF og DH i forhold til vores ulandsprojekter.

Men den primære intention, som var at samarbejde med ungdomspartierne, har vi ikke nået. Eksempelvis
har vi ikke lavet et ungdomspolitisk debatmøde.
D SUMHs formandsnetværk:
Netværket er afskaffet.
E Værktøjer til intern kommunikation:
Facebook-gruppen kan være en måde at fastholde frivillige. Rie skriver rundt til udvalgsformændene i
forhold til at få deres medlemmer ind i gruppen. Miriam tilføjer pressegruppen som administratorer til den
generelle side.
Vi har også vores generelle facebook-side, som bliver opdateret engang imellem.
Der er også lavet en for uddannelsesordførerskabet.
F Aktive medlemsorganisationer:
Mads og Tim skal have kigget på et spørgeskema. Der laves et møde sammen med Jane, vores nye
analysekonsulent.
Vi kan udnytte potentialet i forhold til rollemodellerne, hvor der er nogle med fra andre handicapgrupper.
G Rekrutteringsstrategi:
Arbejdet er godt i gang, og den resterende del kommer til at ligge i det nye år.
H Opkvalificering:
Der har været lobbyisme-kursus og en vejledning til at skrive læserbreve. Desuden har der været projekt Vi
går foran. Det går godt.
I Nye projekter:
Der har været mange, så det ser rigtig godt ud.
Strategi 2015
Et af de områder, vi ikke har arbejdet så meget på i strategien, er f.eks. det med at være en
græsrodsorganisation. Et andet område er, at SUMHs projekter ikke udvikles af SUMHs bestyrelse.
Udviklingsplan 2013
I forhold til udviklingen af projekter, så vil vi gerne arbejde med, hvordan frivillige/bestyrelse kommer mere
ind i projekterne. Til et kommende bestyrelsesmøde kunne man invitere projektmedarbejderne og i
fællesskab udvikle, hvordan der kan skabes en tættere kontakt.
Resten af punktet blev udskudt til næste møde.

5. Budget
Bestyrelsen vedtog et udkast til budget for 2013. Miriam melder budgetbeslutningen ud til de forskellige
grupper og udvalg.

Det blev drøftet, om en eller flere arbejdsgrupper eller udvalg skal nedlægges.

6. Bestyrelsens fremtidige arbejde
Der blev internt i bestyrelsen talt om, hvorledes der kan skabes mere aktivitet i ordførerskaberne. Ud over
frivillig- og uddannelsesordførerskaberne, har der været et lavt aktivitetsniveau. Hvis vi vil rykke ved noget,
er det vigtigt at der skabes mere aktivitet i ordførerskaberne, og der blev af Rie bl.a. peget på, at jo mere
konkrete ordførerskaberne er, desto lettere er det at være aktiv.
Det er nødvendigt, at bestyrelsen man aktivt søger at finde ud af, hvad man ønsker at arbejde med – da
sekretariatet således lettere kan støtte op omkring ordførernes arbejde. Samtidig må ordførerne arbejde på
et forbedret samarbejde, f.eks. imellem presseordførerskaber og de øvrige ordførerskaber.
Herudover blev det diskuteret, hvor vigtigt det er at holde sig orienteret omkring SUMH’s projekter, der
vedrører de relevante ordførerskaber. Nyhedsbreve fra medlemsorganisationer samt det offentlige, er også
udmærkede informationskilder, der er nødvendige at udnytte. Det blev påpeget af Rasmus, at det for ham
var en mulighed, i højere grad, at skrive ned hvad han vil opnå.
Ud over ordførerskaberne, diskuterede bestyrelsen hvordan der sikres et konsistent fremmøde til
bestyrelsesmøderne. Det er naturligvis demotiverende for de der møder op, at andre fra bestyrelsen
udebliver. Hændelige uheld kan naturligvis forekomme, men ellers forventes det at bestyrelsesmøderne
prioriteres. For Osman er det vigtigt at kunne se, hvad man konkret får ud af at deltage i
bestyrelsesmøderne. For Rie betyder det sociale rigtig meget, og der var en fælles opfordring til deltagelse,
f.eks. ved spisning efter møder.

7. Nye mødedatoer for bestyrelsen for det kommende år (2013)
De næste to møder ligger d. 2. februar kl. 12-18 og d. 9. marts kl. 12-18.

8. Eventuelt
Tim har foreslået Epilepsiforeningen at opstille Siri til bestyrelsen for SUMH.

