BESTYRELSESMØDE SUMH 02. MARTS
2022 – REFERAT
Tidspunkt: onsdag den 02/03 2022 kl. 16.30 til kl. 18.30, på Zoom
Mødeleder/Referent:
Deltagere; Mads, William, Astrid, Rikke, Ditte, Nicolai, Stephanie, Pernille
Dagsorden:

VELKOMST OG CHECK IND
NYT FRA BESTYRELSEN
Politik team
MO møde
Seksualitetsudvalg
Naturfællesskabet
Internationalt Udvalg
Marie My coronaramt og kan derfor ikke tage til Uganda. Der arbejdes på en løsning.
Ungdomsledere fra Uganda er i Danmark på DUF kursus og vil lægge
Handicaporganisationernes Hus et besøg.

NYT FRA SEKRETARIATET V. PERNILLE/DITTE
Folkemøde
SUMH skal på folkemøde 2022 med Kunstdemokraterne, og vi sender også en ansøgning om
tid på DUF scenen.
Repræsentantskabsmøde
Pt. ingen indkommende forslag. Alt materialer udsendes d. 11./3.
Bestyrelsesweekend 9-10 april
FORSLAG FRA OM ÆNDRING I VEDTÆGTER VEDR. SUPPLEANTERS ROLLE I BESTYRELSEN V.
RIKKE
Forslag vedr.: Ændring af §7 Stk. 2d. ”Suppleanter til bestyrelsen er ikke at betragte som
fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne deltager ikke på bestyrelsesmøder,
medmindre de indkaldes af bestyrelsen.”
Det foreslås at og debatteres, om suppleanter (frivilligt) skal kunne deltage på alle
bestyrelsesmøder.
Konklusion: Vi gør ikke forslaget til et ændringsforslag, men vi tænker det ind i
forretningsorden og kulturen og tager snakken om på bestyrelsesweekend.
Afstemning: 5 imod, 1 for og 1 blank
ØKONOMISTATUS V. DITTE
Der er lavet en gennemgang af regnskab og budget til bestyrelsens orientering forud for
næste møde, hvor der skal ske en godkendelse.
Det blev besluttet, at reservationer bliver prioriteret til kommunikation, frivillighed og politik.
DBSU’S LANDSMØDE – HVEM DELTAGER FRA BESTYRELSEN?
William vil gerne deltage, og vi forhører os blandt suppleanterne.

LØST OG FAST
Ungdomslederne vil lave en præsentation af projektet i Uganda. En video af en 2-3 minutters
varighed, der kan vises på repræsentantskabet.
EVT.
Der kommer en række dokumenter ud til bestyrelsen i morgen d. 2/3, der skal læses i før d. 7.
marts. Såfremt der kommer ændringsforslag fra MO’erne, præsenteres de mandag på mødet.
Stephanie fortæller, at hun går af som bestyrelsesmedlem, men stiller op som suppleant, da
hun skal være ungdomsleder i Uganda.

CHECK UD

