Referat af bestyrelsesmøde 4. maj
Tilstede:
Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla
Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Afbud:
Frederik F. Olsen

Referat af programpunkter inden det ordinære bestyrelsesmøde
0A Idéer til energi-breaks
















Øvelser fra frivilligmøder – f.eks. kaste en bold og komme med en idé
Koble af og få skøre idéer over en øl
Massage og wellness
Danseinstruktør
Musik og dans i 5 minutter
Frisk luft – være ude
Skattejagt med kreativitet og mødeindhold undervejs
Quiz
Kortfilm
Tegne – eventuelt fællestegning
Fyrværkeri
Lege med LEGO, tage til LEGOland, bygge ting
Gummistøvlekast
Lakridssnor-spisekonkurrence
Stille musik – ligge ned

0B Idéer til hvordan vi kommer videre med mødeledelse








Mødekatalog om mødeledelse med idéer til forskellige øvelser til forskellige typer punkter
Man beslutter mødeform når man sender dagsordenspunkt ind
Vi skal være åbne overfor hinandens forskellige baggrunde
Så mange som muligt skal prøve at være mødeleder
Feedback til mødelederen som punkt på dagsordenen – positiv feedbackkultur
Ændre på rammerne på mødet
Mødeleder udpeges før møderne

0C Ordførerskaber
Følgende ordfører blev valgt:




Socialpolitiske ordførere blev Rie og Osman (socialreformer, bosteder, hjælperordning,
sagsbehandling, projekt Seksualpolitik på specialskoler)
Arbejdsmarkedspolitiske ordførere blev Camilla med Rie som backup (fleksjobreform, førtidspension,
isbryderordning og mentorordning)
Ungdoms- og fritidspolitiske ordførere blev Rasmus (DUF, kulturliv, fritidsliv)







Uddannelsespolitiske ordførere blev Mads og Frederik (projekt Handicappolitikker på
uddannelsesinstitutionerne, SU-handicaptillæg, tilgængelighed, fleksuddannelse)
Frivillig- og udvalgsordførere blev Rie (kampagnegrupper, frivilligstrategi, faste udvalg)
Medlemsorganisationsordførere blev Osman og Tim (arrangementer, årsmøder, lytte og få input til
SUMH)
Økonomiordførere blev Rie, Isabella og Tim (retningslinjer for grupper/udvalg, brugerbetaling,
opfølgning på budget)
Presseordførere blev Osman, Isabella og Mads (nyhedsbrev, kronikker, læserbrev, henvendelser fra
journalister)

0D Udviklingsplanen
A Kontakt til politikere
Forslag:







Baggrundsgrupper til det enkelte ordførerskab med andre frivillige, der kan deltage i opgaven
Koordinering på tværs af ordførerskaber
Viden om politikerne skal deles
Analyse-medarbejder eller viden indsamlet via projekterne
Tilmelding til bestemte nyhedsbreve fra institutioner, der laver undersøgelser – prioriteres eventuelt
via budget
Valg af emner/fokusområder

Sekretariatet kigger på at indsamle viden systematisk fra projekterne, som kan bruges politisk. Sekretariatet
kigger desuden på relevante tidsskrifter, nyhedsbreve og lignende med undersøgelser og statistik, som vi
kan bruge til at kvalificere vores politiske arbejde.
Man sender en mail til Sif om, hvilke politikere man kender – og noterer om man kender dem privat eller fra
møder og lignende.
Sif sender opslag ud til frivillige og medlemsorganisationer i forhold til at være med i en baggrundsgruppe til
hvert af de politiske ordførerskaber samt pressegruppen.
På et kommende bestyrelsesmøde drøfter vi, hvordan der kan koordineres på tværs af de politiske
ordførerskaber.

B Politiske indsatsområder
Forslag:


Flytte frivilligmøde frem

Der afholdes frivilligmøde i efteråret. Vi afventer de forslag der kommer der.

C Samarbejde med politiske organisationer
Forslag:







Årligt brev til hvert parti og særligt hvert ungdomsparti om, hvordan de kan fremme vores sag
Panel af ungdomspolitikere, f.eks. i forbindelse med repræsentantskabsmødet
Samarbejde med ikke-politiske organisationer
Samarbejde med små DUF-organisationer i forhold til kandidater til styrelsen i DUF
Foreninger for alle og Vi går foran

Det årlige brev til ungdomspolitikere kobles til de strategiske fokusområder.
Der laves et opslag og sendes ud angående at være med i en arbejdsgruppe, som skal planlægge en
paneldebat med ungdomspolitikere. Osman, Rie og Rasmus melder sig til gruppen. Formand vælges senere.
Rasmus sender en mail rundt.

D SUMHs formandsnetværk
Forslag:





Erfaringsudveksling imellem organisationer
Internt ledermøde i SUMH med ledere fra medlemsorganisationerne
Lederkursus og erfaringsudveksling, der kan erstatte formandsnetværket
Bestyrelsesnetværk

Vi lader formandsnetværket ligge lidt.
Rie og Miriam laver et lederkursus for ledere i SUMH, og inviterer formænd fra medlemsorganisationerne.

E Værktøjer til intern kommunikation
Forslag:



Spørgeskema til medlemsorganisationerne
Lukket facebook-gruppe for udvalg og grupper i SUMH

Sekretariatet laver et overbliksdokument til næste bestyrelsesmøde over nyhedsbreve, målgrupper,
intervaller og indhold.
En arbejdsgruppe laver et udkast til et spørgeskema, der skal klarlægge medlemsorganisationernes behov i
forhold SUMH. Mads, Tim og sekretariatet kigger på det.
Rasmus laver en facebook-gruppe sammen med Mads fra sekretariatet.

F Aktive medlemsorganisationer
Forslag:


Ordførerskabet kigger på det

Miriam, Osman og Tim kigger på, hvilke organisationer der er meget aktive og hvilke der er knap så aktive.

G Rekrutteringsstrategi
Der er nedsat en gruppe til at se på det.

H Opkvalificering
Rie og Miriam kigger på det.

I Nye projekter
Vi er allerede i gang med at kigge på nye projekter. Frivilligmødet kan også være til inspiration.

Referat af det ordinære bestyrelsesmøde
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. 25.3.2012
Der var intet til referatet.
4. Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesmøder
I forhold til mødet d. 18. maj undersøger Miriam, om det kan starte allerede kl. 16.
Der er bestyrelsesmøde d. 19. august kl. 12-18, d. 22. september kl. 12-18, d. 10. november kl. 12-18. D.
21. december er der bestyrelsesmøde fra kl. 15, og efterfølgende er der julefrokost.
Der er uddannelsesweekend og frivilligmøde d. 31. august til 2. september.
5. Bestyrelsesmails
Mads samler op. Rasmus er ferievikar.
6. Følgegruppemedlemmer
Bestyrelsen drøftede besætning af følgegrupperne.
Projekt Seksualpolitik på specialskoler har Rie og Thomas som følgegruppemedlemmer.
Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne har Isak og Mads i følgegruppen. Frederik spørges
om han også vil være med.

Rasmus er tilknyttet projekt Foreninger for alle, og Rie er tilknyttet projekt Vi går foran.
7. Orienteringer
a. Opfølgning på fundraising
Kommentar: Det er godt arbejde! Det er flot, det er mange penge vi har fået.
b. Personalesituationen på sekretariatet
Der var ingen kommentarer.
8. Eventuelt
Mads var til konference i forbindelse om Danmarks EU-formandskab om inklusion af unge på
arbejdsmarkedet. Det var spændende. Det blev nævnt flere gange, at man skal have fokus på unge på
arbejdsmarkedet, herunder det sociale aspekt i forhold til at være socialt inkluderet i løbet af hele ens liv.
Der blev også lagt væk på, at man skal prøve at gøre mere for de unge. Mads fik snakket med en del
forskellige mennesker, som kunne være interessante fremover – herunder en fra Nordisk Ministerråd.
Miriam spørger om der er nogen, der vil besøge SIND Ungdom en onsdag aften og fortælle om SUMH.
Måske kan Mads og Osman sammen onsdag d. 23. maj.
Osman har deltaget i et møde om kommunalreformen, og en læring fremad i forhold til det er, at man skal
vide noget om det, som man tager til møde om, og høre hvad SUMHs holdning er. Kommentarer:





Rie: Man er selv forpligtet til at søge informationer og repræsentere handicapgrupperne bredt, hvis
man vil deltage på vegne af SUMH.
Isabella: Man kan læse om de forskellige medlemsorganisationer på hjemmesiden.
Osman: Miriam havde henvist mig til at spørge Mads eller Isabella.
Miriam: Måske kan man lære, at når man er helt ny i SUMH-arbejdet, så er det vigtigt at følges med
en mere garvet til møder eksternt.

Rasmus fortalte at kommunerne er blevet slemme til at tage hjælpemidler fra personer med fysiske
handicap. Mads har ikke hørt om det fra andre handicapgrupper.
9. TJEK-UD
Bestyrelsen tjekkede ud.

