
BESTYRELSESMØDE SUMH 
16.06 2020 – REFERART 

Tidspunkt: tirsdag den 1606 2020 kl. 16.00 til kl. 18.00 
 
Mødeleder/Referent: Mads og Kristian 
 
Deltagere; Mads, Kristian, Nicolai, Antoniett, William, Rikke, Ditte (sekretariat), Karen 
(sekretariat) 
 
Dagsorden: 
 

16.00 – 16.10 Velkomst og check ind v. Mads 

  

16.10 – 16.25 Hvordan sikrer vi en god information mellem teams v. Rikke 
 
Beslutning: Der skal oprettes et drev og en struktur på et 
opsamlingsdokument med tematiske opdelinger (fx uddannelse, 
seksualitet osv). Der skal være en drev-ansvarlig (fx forperson for de 
forskellige teams), og efter behov støtte fra sekretariatet, Til sidst skal 
der være et fast punkt på bestyrelsesmøderne: ”Nyt fra teams”.  
 
 

  

16.25 – 16.50 Fastsætte datoer for bestyrelsesmøder i 2020 / Bestyrelsens 
årshjul/ mødekalender v. Kristian 
 
Mødeplan bestyrelsesmøder og aktiviteter: 

 Tirsdag den 11. august kl. 16-18: digitalt møde  

 Søndag den 20. september kl. 12.00-17.00 (planlægges som fysisk 

møde hos Astrid, men ændres til digitalt ved Coronarisiko) 

 Onsdag den 21. oktober kl. 16-18: Digitalt møde 

 Weekenden den 6.-8. november 2020: MO/Politik/ strategiweekend 

(såfremt Corona tillader) 

 Onsdag den 11. november kl. 16-18: Digitalt møde 

 Onsdag den 9. december kl. 16-18: Digitalt møde 

 Lørdag den 16. januar: 12-17: (fysisk møde i Høje Taastrup, efterfulgt 

af fælles julefrokost med sekretariat - men ændres til digitalt ved 

Coronarisiko) 

 Onsdag den 10. februar kl. 16-18: Digitalt møde 



 Onsdag den 24. marts kl. 16-18: Digitalt møde  

 9.-11. april 2021: Repræsentantskabsmøde 2021 

 
 

  

16.50 – 17.00  Navne på titler v. Nicolai 
 
Beslutning: Titlerne formand og næstformand anvendes i 
bestyrelsessammenhæng, hvor i teams kommer det til at hedder 
teamansvarlig. 
 

  

17.00 – 17.20 DUF fælles-SKABER uddannelse & indsats om 

dobbeltminoriteter v. Ditte  

 
Beslutning: Der er opbakning til at SUMH går ind i dette. Ditte tager 
fat i William og Antoniett og ideudvikler/ afklarer om det giver mening 
at deltage i uddannelsen. 

  

17.20 – 17.30 Ansøgning om coronamidler v. Kristian 

 
Orientering fra Ditte på nuværende status. Vi er stadig i proces.  

  

17.30 – 17.40 Spilleregler for bestyrelsesmedlemmer i MO-bestyrelser) v. Mads 
 

Beslutning: Opbakning til nyt udkast af formulering vedr. 
kasketfordelingen mellem bestyrelsesposter i SUMH og 
medlemsorganisation. Følgende tekst vedtaget:  
 
"I tilfælde af at en person har en post i både SUMHs bestyrelse 
og i en medlemsorganisations bestyrelse, og personen skal lave 
en udtalelse, vil personen udtale sig på baggrund af den 
ekspertviden, som ligger hos medlemsorganisationen. For 
eksempel ved en debat eller et møde om uddannelse, hvor der er 
modsatrettede mål. Dette gælder dog kun, når der modsatrettede 
mål. Skulle en sådan situation opstå, skal et neutralt 
bestyrelsesmedlem fra SUMH også deltage. Dette gælder også 
ved tvivlstilfælde." 
  

  

17.40 - 17.50 Politikens Kritikerskole v. Kristian 
 
Beslutning: Opbakning til at Kristian får lov at deltage i stedet for 
meningsdannerkurset. Hvis han ikke får plads, så kan han fortsat 
deltage på meningsdannerkursus i DUF. 



 

  

17.50 – 18.00 Løst og fast (åbent punkt) v. Kristian 
 

  


