SUMHS DIGITALE
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020
RAMMER FOR MØDETS AFHOLDELSE:
Tid & Sted: 20. marts – 15. april. Repræsentantskabsmødet foregik digitalt.
Deltagende medlemsorganisationer (13):
HSK Handicappede Studerende og Kandidater, Scleroseforeningens Ungeudvalg, PsoUng
Psoriasisforeningen, Rækværk SDU, Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe, Dansk Blindesamfunds
Ungdom, Foreningen af Unge Med Gigt, ULF Ungdom, Ungdomskredsen, DU Dysleksi Ungdom, Danske
Døves Ungdomsforbund, CP Ung, FDDB Ungdom.

DAGSORDEN:
Følgende dagsorden blev behandlet ved afstemninger på det digitale repræsentantskabsmøde i Surveymonkey. På de
næste sider gennemgås resultater. Bemærkninger og uddybende forklaringer kan findes i det fulde referat.
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RESULTATOVERBLIK
1. VELKOMST
Kristian Sørensen fra SUMHs bestyrelse bød velkommen, og repræsentanterne blev orienteret om,
hvordan afstemning blev gennemført rent teknisk.

2. VALG AF DIRIGENT, VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLERE
Alle tilmeldte repræsentanter kunne melde sig som stemmetæller.
SUMHs bestyrelse havde peget på dirigent og referenter.
RESULTAT:
Stemmetællere: Louise (HSK), Christine Ravn Lund (DUF) Karen Jacobsen (sekretariat SUMH)
Dirigent: Christine Ravn Lund (DUF)
Referent: Esben Gejl og Karen Jacobsen (sekretariat SUMH)

3. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Repræsentanter blev orienteret om dagsorden, som var udsendt som bilag. Nogle punkter var til
afstemning, mens andre var til orientering.

4. OPFØLGNING PÅ REFERAT FRA 2019
Repræsentantskabet skulle godkende referat fra repræsentantskabsmøde 2019. Bl.a. ift. iom referatet
gav et indtryk af et demokratisk afholdt møde i 2019.
RESULTAT:
Godkendt (22 stemte ja, 2 stemte ja m. bemærkninger, 2 stemte blankt)

5. VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR MØDET
Repræsentantskabet skulle godkende Forretningsorden for mødets afholdelse. De skulle bl.a. forholde
sig til, om forretningsordenen var demokratisk. Særligt ift. den digitale gennemførelse af mødet.
RESULTAT:
Godkendt (21 stemte ja, 3 stemte ja m. bemærkninger, 2 stemte blankt)

6. FORMANDENS BERETNING
Formand Sofie Monggaard Christensen afgav beretning om året, der er gået. Punktet var til orientering
og skulle ikke godkendes.

7. GODKENDELSE AF ÅRSBERETNING 2019
Repræsentantskabet skulle godkende årsberetning 2019, som beskrev, hvad SUMH havde opnået i
2019, og hvordan der var blevet prioriteret.
RESULTAT:
Godkendt (22 stemte ja, 2 stemte ja m. bemærkninger, 2 stemte blankt)

8. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2019
Repræsentantskabet skulle godkende regnskab for 2019, som beskrev, hvordan resultatet af SUMHs
økonomiske prioriteringer i 2019.
RESULTAT:

Godkendt (19 stemte ja, 5 stemte ja m. bemærkninger, 2 stemte blankt)

9. UDVIKLINGSPLAN 2020
Repræsentantskabet skulle godkende udviklingsplan 2020, som beskriver, hvordan SUMH vil arbejde og
prioritere i 2020 indenfor områderne medlemsorganisationer, frivillige, politik, projekter, og internationalt
arbejde.
RESULTAT:
Godkendt (20 stemte ja, 4 stemte ja m. bemærkninger, 2 stemte blankt)

10. BUDGET 2020
Repræsentantskabet skulle godkende SUMHs budget for 2020. Budgettet viser, hvordan SUMH vil
prioritere økonomisk i 2020.
RESULTAT:
Godkendt (22 stemte ja, 2 stemte ja m. bemærkninger, 2 stemte blankt)

11. KONTINGENT 2020
Repræsentantskabet skulle fastsætte kontingent for 2020. Bestyrelsen havde foreslået kontingent på
900 kr./ år, mens PSO Ung havde tre alternative forslag til kontingentfastsættelse.
RESULTAT:
Kontingent fastsat til 900 kr./ år, gældende fra kontingentopkrævning 2020. (18 stemte for forslaget
på 900 kr., 1 stemte for PSO Ungs forslag 1, 2 stemte for PSO Ungs forslag 2, og 4 stemte for PSO
Ungs forslag 3, 1 stemte blankt)

12. ÆNDRINGSFORSLAG SUMH
Repræsentantskabet skulle stemme om forslag fra SUMHS bestyrelse vedr. ændring af tidsfrist for
indsendelse af medlemsopgørelse. Forslaget var en vedtægtsændring, og krævede 2/3 af stemmerne
for at blive vedtaget.
RESULTAT:
Godkendt (20 stemte ja, 1 stemte ja m. bemærkn. 2 stemte nej, 3 stemte blankt)
Det betyder, at medlemsorganisationerne fremover skal indsende medlemsopgørelse senest 3 uger
efter årsskiftet. SUMH skal dog senest 1. december fremsende anmodning til MO’erne, så
medlemsorganisationerne har tid til at samle data.

13. ÆNDRINGSFORSLAG CP UNG
Repræsentantskabet skulle stemme om forslag fra CP Ung vedr. at personer på ledelsesposter ikke kan
indgå i bestyrelser andetsteds. Forslaget var en vedtægtsændring, og krævede 2/3 af stemmerne for at
blive vedtaget.
RESULTAT:
Nedstemt (5 stemte ja, 0 stemte ja m. bemærkn. 19 stemte nej, 2 stemte blankt)
Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer på alle poster fortsat kan have tilsvarende poster andetsteds.

14. BESTYRELSENS STØRRELSE OG GODKENDELSE AF PROCEDURE FOR VALG
Repræsentantskabet blev orienteret om bestyrelsens størrelse som beskrevet i vedtægterne, og skulle
godkende valgproceduren.

RESULTAT:
Godkendt (24 stemte ja, 2 stemte blankt)

15. PRÆSENTATION AF KANDIDATER OG VALG TIL BESTYRELSEN
Repræsentantskabet skulle stemme om, hvem der skulle være Næstformand, bestyrelsesmedlem og
suppleanter i SUMH.
RESULTAT:
Mads Edelvang-Pejrup blev valgt til Næstformand
Astrid Siemens Lorenzen blev valgt ind til ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode
Rikke Sørensen blev valgt ind til ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode
Mads Brix Baulund blev valgt ind til ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode
Antoniett Vebel Pharao blev valgt ind til ordinært bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode
Nicolai Møller blev valgt ind som suppleant for en 1-årig periode.
William Korte blev valgt ind som suppleant for en 1-årig periode.
Det betyder, at bestyrelsen nu består af Sofie Monggard Christensen (formand), Mads Edelvang-Pejrup
(næstformand), Astrid Siemens Lorenzen (bestyrelsesmedlem), Rikke Søren (bestyrelsesmedlem),
Mads Brix Baulund (bestyrelsesmedlem), Antoniett Vebel Pharao (bestyrelsesmedlem), Kristian
Sørensen (bestyrelsesmedlem), Alice Bossing (bestyrelsesmedlem), Nicolai Møller (suppleant) og
William Korte (suppleant)

16. FASTSÆTTELSE AF DATO FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021
Repræsentantskabet skulle fastsætte dato for repræsentantskabsmøde 2021. Dette foregik ved
afkrydsning på tre valgmuligheder i april 2021.
RESULTAT:
Repræsentantskabsmøde 2021 afholdes den 9.-11. april (9.-11. april fik 25 stemmer, 16.-18. april fik
16 stemmer, mens 23.-25. april fik 17 stemmer).

17. MEDDELELSER & EVT.
Punktet indeholdte orienteringspunkter fra SUMHs bestyrelse, og medlemsorganisationerne
kunne bidrage med meddelelser og kommentarer til referatet.
Medlemsorganisationernes meddelelser var:
DBSU gjorde opmærksom på tilgængelighedsproblemer med spørgeskemaet (hvilket er taget
til efterretning)
DBSU ønsker at medlemsorganisationerne inddrages i det politiske arbejde med
Handicaptillæg, og at arbejdet sættes i bero indtil medlemsorganisationerne er blevet hørt.
DBSU ønskede jævnlige referater fra bestyrelsesmøder tilsendt og lagt på hjemmesiden.
ULF Ungdom ønsker mere samarbejde med SUMH og de øvrige MOer.
Bestyrelsens meddelelser var:
17A. INPUT TIL EFTERÅRSSEMINAR
Bestyrelsen planlægger et medlemsorganisations- og frivilligseminar i efteråret, hvortil
medlemsorganisationerne kunne komme med input. De mange gode input og ønsker kan ses i
det uddybede referat.

17B. MERE SAMARBEJDE
SUMHs bestyrelse har på baggrund af det digitale repræsentantskabsmøde set muligheder i
mere digitalt/ virtuelt samarbejde med medlemsorganisationerne. Bestyrelsen opfordrede
medlemsorganisationerne til at melde ind, om det havde interesse, og give input til relevante
temaer. De mange gode input og ønsker kan ses i det uddybede referat.
19 ud af 26 MO’ere vil gerne inddrages i digitale/ virtuelle samarbejdsformer, mens de resterende
7 vil kontaktes, når det bliver aktuelt.

17C. NYE MEDLEMSORGANISATIONER
SUMHs bestyrelse orienterede om at 3 nye medlemsorganisationer er blevet optaget i 2020. Det drejer
sig om Pso-Ung, som er optaget som alm. medlem i SUMH og repræsenterer unge med Psoraiasis,
Rækværk SDU som er optaget som alm. medlem i SUMH, og er en lokal studenterforening for
studerende med handicap, og HSK Handicappede studerende og Kandidater, som er optaget som
prøvemedlem med henblik på at opstarte ungdomsarbejde via genetablering af Rækværk (netværk for
studerende) lokalt på Københavns Universitet

