Læs-let referat
Velkomst og formaliteter
Esben og Isak blev valgt til dirigenter, Tina, Kim og Karina blev valgt til referenter og Sidsel Hansen og Kjeld
Korfik blev valgt som stemmetællere. Esben sagde at mødet var rigtigt indkaldt, og dagsorden og
forretningsorden for mødet blev godkendt.

Præsentation af deltagerne
Alle deltagere præsenterede sig selv over for en person, de ikke havde mødt før.

Beretning og årsregnskab
Isabella fortalte om aktiviteter i år 2012, og Tim fortalte om regnskab for 2012. Begge dele blev godkendt.

Fremlæggelse af frivilligstrategi
Rie fremlagde SUMHS frivilligpolitik og herefter SUMHS nye frivilligstrategi, der skal løbe over 5 år fra 2013
til 2018.

Handleplan: udviklingsplan 2012
Mads fremlagde SUMHS udviklingsplan 2012 som er udgjort af fire fokusområder:
Styrkelse af det politiske fokusområde, styrkelse af medlemsorganisationer, styrkelse af friviligheden og
styrkelse af SUMHs arbejde med projekter.
Udviklingsplanen blev godkendt.

Budget og kontingent
Tim fortalte om budgettet. Det blev godkendt.
Tim fremlagde forslag om kontingent på 1.600 kr. i 2013. Dette blev godkendt sammen med et
ændringsforslag om, at Hovedtropperne for det næste år skal betale 500 kr. i stedet for de 1600 kr.

Behandling af indkomne forslag og evt. ændringsforslag
Isabella fremlægger et ændringsforslag om, at Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur til
SUMHs sekretariat senest 3 uger før mødets afholdelse. Oliver tilføjede, at hvis der ikke er meldt nok
kandidater ind til bestyrelsesposterne ind tre uger før repræsentantskabsmødet, så kan man også melde sit
kandidatur på selve repræsentantskabsmødet. Begge dele godkendes.
Isabella fremlægger et ændringsforslag om, at bestyrelsesmed foruden formanden og næstformanden
fastsættes til seks personer, så det samlede personantal i bestyrelsen bliver på otte personer. Dette
godkendes.

Valg til bestyrelsen
Mads Brix Baulund blev valgt som formand. Signe Daugaard blev valgt som næstformand.
Oliver Larsen, Maria Holm Jensen og Sigrid Netteberg blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
Louise Rasmussen og Trine Skærbæk blev valgt i 1 år. Rasmus Lund Sørensen stillede op, men blev ikke
valgt.

Valg til nordisk paraplyorganisation
Der skal ikke vælges kandidater til den nordiske paraply i år, idet Isabella og Mads (DBSU) sidste år blev
valgt for 2 år.

Dato for næste år
Næste års møde bliver d. 4-6. april 2014.

