BESTYRELSESMØDE SUMH
17.02 2021 – REFERART
Tidspunkt: Den 17.02.2021 kl. 16.00-18.00
Mødeleder/Referent: Mads Edelvang-Pejdrup / Marie My Warborg Larsen
Deltagere: Mads, Nicolai, Rikke, Astrid, Kristian, Antoniett, Ditte og Marie My
Dagsorden:

NYT FRA BESTYRELSEN
SUMH aktiv og Frivillig fest
Frivilligfest gik rigtig godt og med meget god tilbagemelding fra deltagerne.
Open mic night gik også rigtig fint, og fedt at der er nogle andre frivillige der byder ind på aktiviteter.
Politik team
Ungdomsuddannelseskampagne køre lige nu på sociale medier. Møde med DH om hvordan de kan bakke
om kampagnen til august.
Teamet arbejder på et debatindlæg.
MO team
Det går godt, og næste møde handler om strategi, hvor MO’erne kan give input.
Ungdommens folkemøde
Der arbejdes på hvilket team det skal vælges Ungdomsuddannelser eller ensom og trivsel.
NYT FRA SEKRETARIATET
Årsregnskabet er ved at blive lukket.
Lisa (som har været i SUMH før) kommer tilbage i løbet af marts/april indtil november.
Caroline er ny praktikant på Outsider projektet.
2021 kommer til at have fokus på fundraising til nye projekter, da flere lukker i 2021.
ROLLEMODELLER/FRIVILLIGKROPS I SUMH
Det bliver diskuteret hvad der er vigtigt at sen sådan gruppe frivillige der skal ud og holde oplæg os
repræsentere SUMH skal kunne, og hvad en sådan gruppe skal hedde.
GODKENDELSE BUDGET 2021
Bestyrelsen godkender budgettet for 2021
GENNEMGANG AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE PROCES
Debatmøder:
 22/3 – bestyrelses rep: Kristian og Mads
 25/3 – bestyrelses rep: Kristian og Mads

8/4 – bestyrelses rep: Kristian og Mads
Bestyrelsesmøder deltager alle (indkaldelser i kalender) 11/3, 22/3, 25/3, 8/4
Rep. Møde 10/4 – alle deltager
SAMARBEJDE MED UNGDOMS KREDSEN
Nicolai vil gerne deltage på et møde med bestyrelsen i UK evt. sammen med en fra sek.
Mads kontakter UK og beder om datoer for deres næste møde.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Udskydes til næste møde 11/3
GODKENDELSE ÅRSBERETNINGEN 2020
Bestyrelsen godkender årsberetningen 2020.
LØST OG FAST
a. Det startes en dialog om frivilliges rolle i SUMH og om det skal/hvordan det skal være muligt at
være frivillige uden at have et handicap i de forskellige roller og projekter. Denne dialog fortsætter
i et nedsat udvalg.

