
BESTYRELSESMØDE SUMH 
11.03 2021 – REFERART 

Tidspunkt: Den 11/03 2020 kl. 16.00-18.00, på Zoom 
 
Mødeleder/Referent: Pernille Van Kleef 
 
Deltagere; Kristian, Rikke, William, Antoniett, Astrid, Nicolai, Ditte og Pernille 
 
Dagsorden: 
 



NYT FRA BESTYRELSEN: 
Politik team 
Politikteamet vil omlægge strukturen internt og mødes hver 6. uge frem for hver 3. uge. Hertil skal der 
nedsættes arbejdsgrupper, hvor politikteamet vil være tovholdere på.  
Der er indsat debatindlæg i Politikken. 
Der er blevet talt om SUMH’s fokus til kommunalvalget 2021. 
 
SUMH aktiv 
Der skal laves forskellige happenings i sund seksualitet. 
 
MO team 
Vellykket Åbent MO-møde om strategien i slut feb., og der arbejdes på dato for møde med KV2021 
kandidater samt fokus på kommende repræsentantskabsmøde.  

 

NYT FRA SEKRETARIATET V. DITTE 

Lisa er blevet ansat og vil især have fokus på frivillighed. 
Ditte orienterer kort om debatten vedr. frivillige uden funktionsnedsættelse i SUMH. Notat herom vil tages 
op til diskussion, når der er blevet nedsat en nye bestyrelse 
 

STRATEGIINPUT FRA MO’ER OG MISSIONSÆNDRING V. PERNILLE 
Der er ikke kommet afgørende ændringer i startegien – blot nuancer og indspark 
Sekretariatet lægger op til at lave mere handlingsorienteret mission. 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL REPRÆSENTATSKAB V. DITTE 
Det drøftes, hvad der skal gøres med SUMH’s internationale arbejde ift. At styrke samarbejdet mellem det 
internationale og nationale arbejde. 
Alle ændringsforslag er godkendt af bestyrelsen, dog frafalder ændringsforslaget om tilføjelsen af online 
repræsentantskab. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE V. PERNILLE 
Rollerne fordeles. 
Det fremføres, at bestyrelsen meget gerne må kommentere på nuværende program og komme med input 
til, hvad de foretrækker, der bliver sendt ud ifm. Sociale aktiviteter  

ORGANISERING AF INTERNATIONALE FRIVILLIGE V. DITTE 
Bestyrelsen godkender bilag E. 

NORDISK SAMARBEJDE V. DITTE 
Der orienteres om, at vi i samarbejde med den norske og grønlandske organisation forbereder fælles 
seminar på Grønland i efteråret 2021. 

LØST OG FAST V. KRISTIAN 
Dialog om partnerskabsmøde, Ungetrivselsråd/panel i DUF samt projektet med Universelt Design. 

 


