Referat af repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskabsmøde 2022 i SUMH
Tid og sted: 25.-27. marts 2022 i Hou Søsportcenter, Villavej 25, 8300 Odder
Deltagende medlemsorganisationer: DBSU, ULF Ungdom, Unge Hjerner, Dysleksi
Ungdom, Muskelsvindfonden, LOPBA, CP Ung, Ungdomskredsen, DDU
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på referat 2021
Vedtagelse af forretningsordenen for mødet
Beretning fra formand
Oplæg fra politikteam
Oplæg fra frivilligteam
Oplæg fra MO-team
Eventuelle spørgsmål til beretninger fra hhv. Mads og teams
Video fra internationalt udvalg
Oplæg fra naturfællesskabet
Oplæg fra seksualitetsudvalget
Fremlæggelse af årsregnskab
Kort oplæg om årsberetning og herefter samlet godkendelse af årsberetningen
Handlingsplan for 2021-2022
Godkendelse af budget og kontingent 2022
Behandling af indkomne forslag

1.

VELKOMST

Mads byder velkommen
2. VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen indstiller Emilie Vindfeldt-Bottke til dirigent. Emilie er en del af styrelsen i
DUF. Emilie bliver valgt som dirigent. Emilie ser frem til at høre om, hvad der sker i
SUMH, fordi hun som nyvalgt gerne vil kende DUF’s medlemsorganisationer. Emilie
opfordrer til, at alle byder ind, da det er grundpillen i demokratiet. Emilie orienterer om,
at bilag ligger på bilagsbordet.
Emilie vil kun være dirigent lørdag, mens Pernille van Kleef, organisationskonsulent i
SUMH, vil stille sig til rådighed om søndagen.
3. VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLERE
Bestyrelsen indstiller Ditte Reinholdt Rudolfsen, sekretariatsleder i SUMH og Christina
Siwmark Ejler, student i SUMH.
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Beslutning: Ditte og Christina bliver valgt ved applaus.
Stemmetæller: man kan ikke blive valgt, hvis man stiller op til kandidatvalg eller er
delegeret.
Beslutning: Nicolai Møller og Jonas Dreiøe bliver valgt ved applaus.

4. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Der er ikke indkommet ændringsforslag, så det punkt udgår. Bestyrelsen indstiller, at
tiden bliver brugt til sociale aktiviteter.
Beslutning: Dagsorden bliver godkendt ved applaus.

5. OPFØLGNING PÅ REFERAT 2021
Beslutning: Referat (Bilag 6) er der ingen spørgsmål til, så det godkendes ved applaus.

6. VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR MØDET
Dirigenten indstiller forretningsordenen til godkendelse.
Beslutning: Forretningsordnen godkendes.

Det er ikke alle af de bestyrelseskandidater, der har stillet op, som ønsker at være
suppleant, derfor kan der komme en situation, hvor der er en ledige suppleantpost. Det
vil så være muligt at stille op, hvis det bliver tilfældet.
Afgivelse af stemmer ved ændringsforslag gennemgås ikke, da der ikke er
ændringsforslag.

7. BERETNING FRA FORMAND
Emilie giver ordet til Mads.

Øget fokus på demokrati og inddragelse i fællesskabet. 2021 har været præget af Covid
19, vi har kørt det online, når det var nødvendigt og fysisk, når det var muligt.
Implementering af ny strategi og handlingsplan og herunder også ny hjemmeside og
visuelidentitet.
Vi har været meget tydeligt om uddannelse, inklusion, arbejdsmarked, natur og
seksualitet og meget bredt i mediebilledet.
Politiske indsatser, som der har været fokus, hvor:



Uddannelse er kernemærkesag og fået et nyt fokus på erhvervsuddannelserne,
men fortsat fokus på videregående uddannelser og ungdomsuddannelse
generelt.
Beskæftigelsesområdet har sat fokus på betydningen af selvtillid og selvværd.

Folkemødet har vi også været på med Kunstdemokraterne, både online og fysisk.
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Ungdommens Folkemøde har vi haft fokus på nationale og internationale indsatser om
mangfoldighed. Ligesom vi har været på ølkassen.
Tilgængelighed har vi sat fokus på sammen med DUF for at skabe en opmærksomhed
på, at vi også skal være en del af fællesskabet, som også sker i DUF’s arrangementer.
Indsatsen i 2021 har især været båret af, at SUMH på delegeretmødet i 2020 fik
tilgængelighed ind som en del af DUF’s strategi.
Nordisk samfund; vi har sammen med SUMH og vores norske søster organisation været
på Grønland, og som resultat er der opstartet en ungdomshandicaporganisation. (Der
klappes)
MO-møderne har været gennemført, men SUMH vil også rigtig gerne have en samtale
med jer om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Der har ligeledes været afholdt
kaffemøder med over halvdelen af medlemsorganisationer til en snak om forventninger
og samarbejde.
Formanden opfordrer til, at medlemsorganisationerne bruger SUMH til
kapacitetsopbygning af medlemsorganisationer, og at vi i endnu højere grad
samarbejder, så vi sammen flytter handicapdagsorden.
Velkommen til ny medlemsorganisation Unge Hjerne (der klappes)
Frivillighed har vi arbejdet med at styrke gennem hjemmesiden, og aktivitetskalender,
der er på hjemmesiden skabt nemmere mulighed for at tilmelde sig. Vi har ligeledes
haft fokus på at skabe vores kernefortælling, der i høj grad handler om at være stærk
sammen, og vi er unge først og sidste med et handicap.
Der har været mange kurser, og der vil komme endnu flere.
Kommentar: Ann Katrine (ungdomskredsen):

På hvilken måde er I kommet frem til, hvordan I bedst inddrager
medlemsorganisationerne.
Svar fra Formanden: Vi har haft vores MO-møder, hvor vi har oplevet en god inddragelse

og god kommunikation, og så har vi haft vores kaffemøder, hvor vi har talt om, hvad der
rør sig i jeres forening, og hvordan vi kan gøre det bedre sammen. Men vi vil rigtig gerne
have en dialog med jer om, hvordan I gerne vil inddrages og hvordan vi gøre det endnu
bedre.

8. OPLÆG FRA POLITIKTEAM
Emilie giver ordet til Astrid og Rikke.
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Der orienteres om politisk aftale omkring forbedret vilkår for studerende med
handicap. Der er ikke mulighed for at ændre i reglerne ift. SPS, hvorfor vi har
skabt politisk opmærksomhed på det i pressen og i ministerier.
Der orienteres om høring i august ift. SU forlængelse, SUMHs arbejde med at
ungdomsuddannelse skal være for alle – heriblandt kampagne, som MO’erne
bliver takket for at være med til at dele og dermed brede budskabet
SUMH har ligeledes haft samarbejdet med studenterorganisationer;
Handelsskoleeleverne, DGS og EEO samt interesseorganisationen DEG.
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Der opfordres til, at MO’er eller frivillige melder sig, hvis de har lyst til at bidrage.
Der skal tages kontakt til Pernille van Kleef for interesse.

Bemærkninger:
Gry, Dysleksi:

Har I gjort jer nogen overvejelser om at få alle handicaps inddraget, for der er nogen
handicaps, der ikke er inddraget under handicaptillægget?
Rikke:

Jo vi arbejder for, at det er alle handicap, der skal være inkluderet.
Pernille supplerer, at vi sammen med DH har fokus på at påvirke de politiske
beslutninger, der vil pågå i 2022, så alle – også Dysleksi – kan blive inkluderet. Pernille
opfordrer til, at vi rigtig gerne vil have mange eller flere ombord.
Jens Christian (DBSU):

Når der vises video, så skal der være en beskrivelse af, hvad der sker på videoen.

9. OPLÆG FRA FRIVILLIGTEAM
Emilie giver ordet til Nicolai



Der orienteres om at SUMHs forskellige arrangement – herunder øl-smagning og
bingo
Der opfordres til, at man holder øje med aktivitetskalenderen og melder ind til
sekretariatet, hvis der er et arrangement, man har i tankerne.

Bemærkninger:
Mads Knudsen (ungdomskredsen):

Hvor mange byer er SUMH aktiv i nu?
Nicolai:

Der er SUMH Aktiv i Odense, København og Århus, men man kan deltage på tværs af
byer.
Jens Christian:

Kan man invitere bestyrelsen med til vores arrangementer
Nicolai:

Det vil der være klar interesse for, så skriv endelige.
10. OPLÆG FRA MO-TEAM
Emilie giver ordet til William
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Der orienteres om MO-teamets arbejde – heriblandt åbne MO-møder som bl.a.
har omhandlet kommunalvalg, BPA og ledsagelse
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MO’erne opfordres til at melde sig på banen for at få indflydelse på fokusset på
møderne.

Lidt reklame for de kommende arrangementer:



27. april MO-møde om arbejdsliv med lige muligheder,
27. juni, MO-møde om et ungevenligt sundhedssystem

Bemærkninger:
AK (Ungdomskredsen)

Kommentar, jeg håber virkelig, I tager det til jer, at vi laver kvartalsmøder.
William:

Det var en rigtig god ide, så vi kan gøre det sammen frem for at gøre det selv.
Kenneth (DBS):

Hvem skal vi tage kontakt til?
William:

Ja, du er altid velkommen til at tage fat i os i MO-teamet, men Pernille er også til
rådighed.

11. EVENTUELLE SPG. TIL BRETNINGER FRA HHV. MADS OG UDVALG
Ingen spørgsmål.
Der er pause med kaffe og kage i spisesalen. Tilbage igen kl. 14.50.

12. VIDEO FRA INTERNATIONALT UDVALG
Der vises video af Marie My, der fortæller om det internationale udvalg (IU)




Fokus: hvordan får vi unge i andre lande ind i vores fællesskab
Der orienteres om Uganda og Rwanda projekter. Vi er bygget af frivillige, der bor i
DK
Der orienteres om, at man kan tage fat i Marie My, hvis man vil være med i IU

Bemærkninger:
Kenneth (DBSU):

Er der interesse i at lave en tur til udlandet, hvor man kunne se, hvordan det er i andre
lande end DK, hvor MO’er kunne deltage?
Ditte:

Kunne der i den grad være interesse i – vi skal bare have penge til det. Vi vil gerne styrke
jeres lyst ift. det internationale ift. jeres (MO’er) målgruppe.

13. OPLÆG FRA NATURFÆLLESSKABET
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Emilie giver ordet til Mikkel, der vil fortælle om naturfællesskabet.




Der orienteres om Naturfællesskabets opstart, hvordan der arbejdes i
Naturfællesskab, hvorfor der skal være et naturfællesskab, og hvor
naturfællesskabet står nu
Formål med naturfællesskabet: at inspirere hinanden til at bruge naturen under
nedlukningen
Der orienteres om, at SUMH har sat ’naturen er for alle’ på dagsordenen –
samarbejde med Videnscenter for Handicap

Praktisk:




26. april er der online infomøde
15. maj er der introdag i Korsør
Kontakt Mikkel hvis man vil med

Bemærkninger:
Jens Christian (DBSU):

Kite-surfer der gerne vil lave kite surfing for unge med handicap – kan man involvere
ham i det?
Mikkel:

Det kan man bestemt. Der er faktisk også surfingweekend juni.
Ditte supplerer og siger, at JC kan tage fat i Laura.

14. OPLÆG FRA SEKSUALITETSUDVALGET
Emilie giver ordet til AK.
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Der orienteres om året, der gik i seksualitetsudvalget
Teaterprojekt, der kører i april og maj. Projekt for unge med handicap, hvor man
kan vise, hvordan man kan være fysisk på trods af handicap. Derudover digte
skuespillerne vil læse højt. Skriv til Marie My hvis man vil være med
Ideer til at lave en podcast omkring unge med handicap og seksualitet; ikke nok
tilknyttet endnu, men håber på, at der er nogen, der bider på
I uge 6 blev der kørt sex kampagne, hvilket indebar en masse oplæg ift. forhold til
egen seksualitet; har nået ud til over 500 unge STU’er og bosteder
Måden, man møder de unge på, er rigtig vigtig
AK fortæller, hvad der har fungeret for hende; hun nævner, at den personlige
historie fungerer rigtig godt, da det gør det nemmere for andre at relatere til – en
måde at møde de unge på
Vigtigt også at sætte grænser. Både for sig selv, men også for eventuelle hjælpere
I februar var AK til Pride Copenhagen, hvor hun mødte en masse unge
minoriteter, der har et andet forhold til seksualitet end mange andre. AK fortalte
om unge med handicaps forhold til seksualitet – heriblandt udfordringer.
AK konkluderer, at vi skal kunne udleve det seksualliv, vi gerne vil
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Beslutning: Formandens og udvalgenes beretninger godkendes.

15. FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB
Emilie giver ordet til Ditte, der vil fremlægge årsregnskabet.
Årsregnskabet gennemgås









I 2021 har vi fået mere fra tips- og lottomidler, end vi plejer, fordi vi er blevet fire
flere MO’er
Mindre konsulent virksomhed end vi plejer; fordi vi var lukket meget ned i 2021
Kontingenter: 900 kr mindre i indtægt; fordi en MO ikke har betalt kontingent
Da vi lagde budgettet i 2020 havde vi en tro på, at Covid 19 var en saga; færre
udgifter til aktiviteter.
Vi har haft færre personaleomkostninger; der blev ansat færre, end det var tænkt
Andre omkostninger: hjemmeside, flytte i større lokaler
Renteudgifter: Vi går ud af året i plus, selvom vi havde sat det til at blive i minus
Egenkapital: Vores mål er en egenkapital på 750.000,- over tid

Bemærkninger:
Rasmus:

Egenkapital er de penge der var negative renter af før?
Ditte:

Det er en rente, som vi må have stående på SUMHs konto. De 10.000 er alene udgifter til
SUMH
Kenneth (DBSU):

Ift. hjemmeside: Kenneth synes, der er fejl ift. tilgængelighed; er der sat midler af til at
kunne optimere?
Ditte:

Der er en tilkoblet, men hvis der er noget, der opleves som ikke tilgængeligt, vil vi meget
gerne høre det, da det selvfølgelig er noget, vi har fokus på.




Ditte forklarer, at vores økonomi er bundet meget op på fundraising og projekter
Vi skulle gerne ligge på 10 projekter
Det er hovedsageligt de nationale projekter, der trækker penge hjem, men det er
de internationale, der er lige så mange af; små internationale projekter; store
nationale projekter.

Bemærkninger:
Kenneth:

Ift. indtægter og udgifter: udgifter til personale, men også indtægter. Er det muligt at
indtægter kan samles i en kategori og udgifter i en anden?
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Ditte:

Det vil Ditte tage med til revisoren. Ditte sikrer sig, om det er lønindtægterne, Kenneth
spørger ind til. Det handler om, at udgiften ligger i den blok af regnskabet.
Kenneth:

Omkring 700.000 i indtægter – hvordan kan underskuddet give mening? Kenneth vil
gerne have det samlet.
Ditte svarer, at det bliver taget op med revisoren.

Beslutning: Regnskabet godkendes ved applaus.

16. KORT OPLÆG OM ÅRSBERETNING OG HEREFTER GODKENDELSE AF
ÅRSBERETNINGEN
Ditte har fortsat ordet.

Ditte har lavet en historie om SUMH i tal.
Tematikker i SUMH siden 2017:








Frivillighed har altid været med i SUMH
Digital dannelse – vi skal være dygtige til at understøtte, at mennesker med især
kognitiv funktionsnedsættelse ikke skal finde det svært at være på fx SoMe
Seksualitet
Beskæftigelse – Ban Vejen
Natur – vi havde i et stykke tid arbejdet med at skulle sætte fokus på naturen.
Outsider og det projekt vi senere gav til Videncenter om handicap
Erhvervsskole, videregående uddannelse: videregående udd. Har været der altid,
men fik sig et skub op på dagsordenen i 2021.
Vi kan se, at vi har gang i 7 områder i 2021

Bemærkninger:
Annemette (muskelsvind):

Hvordan kan det være, at man først i 2021 sætter hardcore ind på erhvervsskole og
videregående uddannelse.
Ditte:

Vi har altid været der fordi vi selv har prioriteret det, mens tallene her viser, hvor vi faktisk
har fået decideret økonomiske midler til at lave indsatser der.

Astrid (SUMH):

Vi har været aktive på videregående uddannelser før

8
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Ditte siger ja, men ikke lige så meget som i 2021.
Vi har oplevet en progression ift. henvendelser fra folk, der vil have den unge stemme
med

JC:

At følge op på oplæg – hvor meget effekt har det? Er der evaluering?
Ditte:

Der har været evaluering på projekterne, men ikke store evidensundersøgelser. Viden
går aldrig tabt, men bliver brugt fremadrettet.








Kapacitetsopbygning
Uganda har været samarbejdspartner hele vejen igennem
Ghana fik vi i slutningen af 2021
Rwanda lukker muligvis.
Vi har altså samarbejde i tre afrikanske lande og Grønland
Vores medlemstal er faldet en lille smule.
Vi har haft en stigning siden 2017 til i dag med yngre medlemmer

Ditte siger velkommen til ny MO Unge Hjerner.

Beslutning: Den samlede årsberetning skal godkendes. Årsberetningen godkendes ved
applaus.

17. HANDLINGSPLAN FOR 2021-2022
Emilie gør opmærksom på, at handlingsplanen blev godkendt sidste år, så det skal ikke
gøres i år.
Emilie giver ordet til Mads.

SUMH strategihjul
Mads fremlægger den 5 årige strategi fra 2021.
Målsætningen bliver læst højt.

De fire spor af handlingsplanen bliver gennemgået:





Være en synlig og central politisk aktør
Styrke ungestemmen
Kapacitetsopbygning af bæredygtige organisationer
Styrke SUMHs internationale arbejde

Bemærkninger:
AK:
9
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Vi er lykkes med at styrke samarbejdet MO’er imellem – kan ungdomskredsen bruge
SUMH til at finde samarbejdspartnere til at styrke dem? Ungdomskredsen har lavet et
hashtag ”jeg er ikke mit handicap”. AK opfordrer alle til at bruge hashtagget.
Annemette har en kommentar:

Ift. DH om man kan få dem involveret – de har gennemslagskraft.
JC:

En skillevej – vil du fortælle igen?
Mads:

Forklarer, at vi har haft mange gode møder med MO’er i løbet af 2021 ift., hvad MO’er
godt kunne tænke sig, at vi tog op. Der har været rigtig god dialog, men efter corona,
skal konceptet nok optimeres/ændres, fordi vi ikke har lige så stor tilslutning. Derfor vil vi
gerne indgå dialog med MO’er.
Signe:

Man kunne måske holde en MO workshop, der er fysisk. Forskellige workshops, hvor
politikerne eller andre var der fysisk. Vil hellere møde til fysiske arrangementer frem for
online.
Kenneth:

Ift. SUMH samarbejdet med MO’erne – hvem er det egentlig, vi følger? SUMH, DH eller
hvem? For Kenneth er SUMH det vigtigste – at MO’erne står sammen her.
Mads:

Vi skal alle finde den samme vej. I ungdomsmiljøet er det SUMH, der er paraplyorg., der
sammen med MO’er sætter retningen. Men DH har en anden råderet og kan rykke på
større dagsordenen fordi de har flere muskler. Men i ungdomsmiljøet er det jer MO’er og
SUMH, der skal sætte dagsordenen.
Ditte supplerer: En god udvikling i samarbejde med DH. Vi spiller hinanden gode på
skift.

18. GODKENDELSE AF BUDGET OG KONTINGENT 2022
Emilie giver ordet til Ditte, der vil præsentere budgettet:



Særligt interessant: budgetterer med et underskud. Vi har råd til at have
underskud. Ditte gennemgår tal, der ligger til grund for budgettet.
Selvom vi går i minus, har vi stadig reserveren.

Beslutning: Budgettet skal vedtages ved flertal af stemmer. Der stemmes ved
håndsoprækning. Alle stemmer for. Budgettet er vedtaget.

Kontingent 2022:
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Bestyrelsens indstilling: kontingent fastsættes til 900 kr. om året.
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Beslutning: Kontingentet skal vedtages ved flertal af stemmer. Der stemmes ved
håndsoprækning. Alle stemmer for. Kontingentet er vedtaget.

19. BENHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Der er ingen indkomne forslag, derfor udgår punktet.
Pernille slutter dagens formelle dagsorden af ved at takke Emilie for indsatsen og
informere om diverse ift. aftenen.

20. VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen indstiller Pernille van Kleef, organisationskonsulent i SUMH, som dirigenten.
Beslutning: Pernille vælges ved applaus.

21. PRÆSENTATION AF KANDIDATER
(Bilag 12a-12i)



Fremmødte repræsentanter har stemmeret, og hver fremmødt
medlemsorganisation har 2 stemmer, og de er ikke personbåren. Det betyder, at
hvis man kun er en delegeret, har man 2 stemmer.

Alle valg er skriftlig. Stemmetæller er fortsat Nicolai og Jonas D, da de ikke er på valg.








Der er flere opstillede kandidater, end der er poster til bestyrelse. Der kan blive en
situation, alt efter udfaldet af valg af bestyrelsesposterne, at der er en ledig post til
suppleant. Men det orienteres der om, hvis det er tilfældet, og så er der mulighed
for at stille op.
Stemmelighed giver anledning til ny afstemning.
William Korte stiller op til næstformandsposten i SUMH.
Opstiller som bestyrelsesmedlem:
o Rikke, Emilie, Rasmus, Astrid, Stine
Opstiller som suppleant:
Mikkel, Stephanie, Antoniett

22. FASTSÆTTELSE AF BESTYRELSENS STØRRELSE
Bestyrelsen lægger op til, at vi fastholder størrelsen på bestyrelsen.

23. VALG AF BESTYRELSE
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