DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 28.11.2020
Tidspunkt: Kl. 12.00
Sted: Harry’s Møder, Ejlskovsgade 7, 5000 Odense C

Deltagere: Theodor (T), Martin (M), Johannes (J), Sebastian (S), Anna (A), Jimmi (JI),
Sophie(SE), Ida (I)
Sekretariat: Galina (G), Sus (Online)
Afbud:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Denne er godkendt
2. Check in – Der føres ikke referat for denne del
3. Indsupplering af Sebastian
Rent formalia – velkommen til Sebastian.
Der klappes.

4. Orientering fra sekretariatet
Sus starter:
Det lover godt for 2020 økonomisk overskud på omkring 200.000, disse skal gå til
opsparing i egenkapitalen, ved indgangen af året stod der 0.
Vi har passet godt på pengene og det viser sig.
Positivt stemt – vi har gjort det godt.
Vores gæld til SIND betales her i september og hermed gældfri.
Bestyrelsen glad for der bliver holdt i hanke og tænkt over tingene økonomisk.
Anbefaling at vi ligger til side fra SUS.
T – reminder vi har alle sammen skrevet under på budget 2021.
Sus skitsering af budget 2021. Hun vil give fortællingen bag budgettet. (Sus deler
sin skærm). Her er vores driftsbudget – udgjort af de frie midler. Hvad er sikre
indtægter, dette budgetterer vi ud fra – altså en konservativ budgetlægning.
Gennemgang af posterne.

Uden projektmidler har vi kun råd til en medarbejder og måske en
studentermedhjælper – det beviser vores behov for projektmidler.
Det er vi heldige at have nu. Vi har 1,7 millioner til løn i projekter – det bliver derfor
muligt at forsætte nuværende struktur af ansatte, til stede glæde for sekretariatet.
Sus slår en slag for at vi skal kæmpe for at sikre flere midler, donationer mm.
Det vi har godkendt, er de fri midlers driftsbudget. Vi har også et projektregnskab.
(Nyt regnskab på skærmen – med farver). Her har vi næsten 2 millioner at arbejde
for. Vi har valgt at bibeholde de ansatte vi har på trods af at vi mangler 51.000
kroner til løn – men det er nærmest sikkert at vi får dem.
T – Tror han kan tale på alles vegne – vi er glade for sammensætningen nu.
Tilfredse med situationen, men vi skal ud at kigge og fokusere på hvordan vi kan
sikre fast finansiering i fremtiden.
Sus – Hvis vi er dygtige til at forvalte vores projekter, er det nemmere at skabe
samarbejdspartnere.
S – Spørgsmål om donationer – hvordan ser det ud til at blive godkendt til
skatterabat?
Sus – vi har haft lidt travlt og har ikke fået kigget nok på det – men vil meget gerne
§8 godkendes i 2021. Et er, at vi har kontingenter, andre vil også gerne donere.
Nok en opgave for Stine næste år når vi får lidt luft i arbejdsopgaver.
T – Vi skal også sørge for at fundraiser til vores nationale arrangementer – for det
ville være fantastisk at give tilbage til de unge og give dem en helt fantastisk
oplevelse!
Sus – hun har sendt bilag ud omkring MobilePay.
T – Det kommer til at koste ekstra fra klubberne – det skal vi snakke om. Vi
pålægger klubberne at betale for at vi ændrer dette. Vi er heldigvis forholdsvis
godt repræsenteret rundt om i klubberne.
Sus – præsenterer bilaget. MobilePay er ret dyrt. Det koster omkring 8000 kroner
om året – måske kan hun få prisen lidt ned. Hvis vi forsætter det vi har nu, kommer
vi op på 13.000 – måske lukke for dankort og sms – men bibeholde dem vi har? Det
er det Sus lægger op til.

Sus Gennemgår bilaget.
T – Hvor afhængig er klubberne af kontingentet?
SE – Tror ikke Vestegnen har fået udbetalt kontingent det? Vi kører på §18 midler.
Sus – Mange har tilgodehavendekontingenter. Andre har gæld.
Ji – København har nærmest problemer med at bruge deres penge, de har også
§18.
SE – Vestegnen har også været i problemer med at bruge alle deres midler.
J – Tror ikke klubberne er så afhængig af de her penge – selv i krisen var der ikke
mange der var efter kontoret efter at få de her penge. Tror ikke der er en voldsom
afhængighed af de penge. Fedt andre penge, det er ikke fordi Viborg sejler, men
ikke helt det samme.
Lidt bekymring over at gå væk fra dankortet. MobilePay er i mine øjne nåede vi skal
have, men det er Dankort nok også. F.eks. ældre. Hvad var det prisen var på
Dankort? 2500?
Sus – Fået prisen ned i 2021. Giver ret i aspekter omkring Dankort. Man kunne jo
vælge kun at udfase sms.
J – det var også J’s tanke. Hvis vi så ser om nogle år, at man ikke bruger Dankort
kan man skrotte denne betalingsform.
Sus – Man har i hvert fald 2021 med hvor vi kan se.
J – I forhold til rest til klub – kan man sige at det hed at det koster 75 kroner at blive
medlem 50 kroner går direkte til medlemsforeningen. Det er sådan lidt mere rundt
beløb?
SE – Hvis der kun var MobilePay, så vil jeg ikke kunne betale. Ved ikke om der er
mange der har det sådan. Med hensyn til 50’eren så bakker jeg op, det er nemmere
kommunikativt.
T – Er vi ikke enige om at SMS’er skal ud?
----- Alle nikker, sms’er udfases -----

T – at vi beholder Dankort for nu og selvfølgelig mobilepay og PBS. Plus siger 50
kroner til klubben pr. indmeldelse.
J – Sus har du undersøgt, er det med betalingsordningen i MobilePay
Sus – Ja det er derfor det er så dyrt. Det er den der koster. Har prøvet at teste af
selv med Bedre Psykiatri, man får ikke en popup. Den kører automatisk i
baggrunden. Man skal selv være opmærksom for at komme ud af det.
Ji – Bemærkningen i bilaget om at ringe de medlemmer på 30+ op og få dem over
på anden betalingsmulighed.
T – Hvor mange betaler over sms?
Sus – 114 pt.
J – En af grundene for de er glade for det er at det er eneste alternativ til Dankort.
----- enighed, det er for nemt at afvise sms’er ----T og Ji diskutere lige muligheden for at ringe folk op i forhold til det der står i bilaget.
J – hvis vi nu i stedet for at ringe rundt, bare lige opfordrede til at vi nu har
MobilePay i en evt. julehilsen? Ville man så kunne fjerne dem fra det andet?
Sus – ja man kan godt omboarde til en anden betalingskanal. Det undersøges lige
nærmere.
J & Sus snakker om mulighed for Box – det skal ikke ind over sekretariatet.
Galina orienteering:
Har som sædvanligt en del. På trods af forsøg på begrænsning.
Lokale aktiviteter i SIND Ungdom – vi prøvede at få brugt lidt mere af millionen ved
at få flere til at søge penge til aktiviteter. Det går okay. 4-5 afdelinger har søgt til
aktiviteter. Der er kun givet et afslag ellers er alt bevilliget. Fedt at nogle rykker på
det. Endnu federe er det, at der også er kommet ansøgning fra unge selv.
Vi kommer til at forlænge det med her med fundraising til lokalklubber til 21 i det
første halvår. Det er så fedt!
J – hvor mange penge er det?

72.000 kroner. Det er de unge fra Vestegnene og Lyngby der har søgt.
T - Lokal fordelingspuljen i DUF bugner med penge. De har rigtig mange penge.
Absurde eksempler på hvad man har fået penge til.
DUF støtter meget med materielle ting – hvilket vi ikke giver fra sekretariatet.
Vi har fået lavet vores første online grunduddannelse for frivillige. Der var fint med
tilmeldinger og deltagere. Denne handlede om nogle af de lidt sværere ting man
kan komme ud for i SIND Ungdom på baggrund af udtrykt ønske fra frivillige.
Nu går vi i gang med del 2 som handler mere om hvordan man laver gode og
stærke fællesskaber som er inkluderende for alle. Overlevering er vildt vigtigt, det er
derfor vi gør det her, det er ude lokalt man overlevere og derfor gør vi store
indsatser for at uddanne de nuværende bedst muligt.
Meyers to arrangementer er løbet af stablen, Der er venteliste til sidste
arrangement med Meyers. Vi har snakket om at udvide samarbejdet med Meyers
og Stine og Galina har møde med dem på et senere tidspunkt.
Vi har banko i morgen og banko den 9. december med gode præmier. Det er ingen
hemmelighed at det blev sat i søen fordi vi mistede vores vinter camp hvor vi skulle
have udrullet vores spørgeskema. Planen er at man skal udfylde det i pausen, så vi
kan få nogle besvarelser og ikke mindst et brag af en bankofest.
Der arbejdes benhårdt på den nye hjemmeside med Morten. Der skal udarbejdes
tekster og tages en masse billeder mm. Det er svært med fotoshoot i denne
coronatid, så det er en udfordring, men det sker og så kan vi opgradere senere.
Hjemsiden skulle være ude 16. december, det bliver den ikke. Vi kan ikke nå det
med den visuelle identitet vi ikke ved hvad bliver. Den kommer slut januar eller start
februar. Vi betaler i 2020 – men den kommer først i 2021.
Vi er i fuld gang med at indsamle historier og poste på sociale medier. Dejligt at se
der er løft på SoMe.
I forhold til næste år er vi allerede i gang med planlægning af frivilligweekend og
sommercamp. Som sagt, de er finansieret både i år og næste år. Vi er i gang med
forberedelserne til fortaleruddannelserne – udskudt til corona tillader det, men
hurtigst muligt.
Der arbejdes på fremtidig fundraising og fremtidigt samarbejde med andre
organisationer.

Meyers og lokale aktiviteter – det generer medlemmer. Det er vi jo glade for.
Vi har snakket med All Ears, som måske kan hjælpe med at skaffe medlemmer.
Tidligere er de delt op på sekretariatet og blevet ringet op. Indrømmet, det er vi ikke
gode til. Derfor har vi snakket med All Ears som har givet et godt tilbud på at ringe
tidligere medlemmer op. Det kan vi faktisk bruge millionen på, så det giver god
mening.
Ji – Det bliver et ja herfra. Hvis vi kan få det refunderet af millionen så ja.
M – Ja, det ville være godt med hjælp ude fra.
S – lidt presset over telefonsælgere. Men det giver mening.
T – Vil godt hører lidt mere om det. Tidligere i branchen og ved at der er nogle
hurtige typer i den branche.
Galina – Det er blinde der er uddannet til det og almindeligt ringe for sociale
foreninger.
T – Vigtigt at have med, da de ringer fra vores navn.
Sus – Fik blod på tanden for at få folk tilbage så vi kunne nå 300 og dermed DUFstøtte. Vi mangler pt. 40 så gik i gang, men der er nogle barrierer som gør det er
svært.
A – Skal lige sikre det rent juridisk er okay.
Sus – Det bekræfter Sus. Det er kun dem der ikke aktivt har meldt sig ud der bliver
ringet op.
I – Kan man evt. starte med en mail, mange i vores generation er lidt ærgerlig over
at blive ringet op.
Sus – det gør All Ears tidligere – det kan vi aftale med dem.
T – har vi ikke også før sendt mail til disse?
Sus – jo både mail og sms.
I – Vigtigt at det er mere end bare 75 kroner.

Galina – God pointe fra Ida, det tager vi med.
SE – bakke op om, at man lige sender en SMS før.
----- DER ER ENIGHED OM ALL EARS, vi ser god for dem ----Forsat på millionen – har skrevet en mail til BUM om at vi kan få midlerne over i
2021 da corona stadig har sin indvirkning. Måske har vi en reel mulighed for det, de
er i hvert fald ikke afvisende endnu. Det krydses der fingre for.
To CSR henvendelser 1) Kennedy law vil gerne hjælpe SIND Ungdom i fremtiden –
det er jo mega fedt. 2) Gjensidige forsikringer vil gerne gøre så alle deres
medlemmer kan komme til at donere 700 kroner til SIND Ungdom som julegave.
Nærmere mig en afslutning – i forhold til visuel identitet. Har skrevet til Re-Public og
sagt der ikke er en endelig beslutning. Har nævnt at farven var lidt vanskelig det fik
dem til at sende en mail direkte til Galina. Denne er vedhæftet og drøftes senere.
Klubberne til sidst. Kun de klubber der lidt fokus/problemer på.
Esbjerg har vi rekrutteret frivillige. Det er gået godt. Nu er vi i gang med at
rekruttere unge. Hvilket der bliver lagt en stor indsats i.
I Svendborg er vi i gang med at åbne tilbud til de unge under 16. Brainstormet om
et navn. Det er blevet til SIND Ungdom u16. Det er lavet i samarbejde med
kommune på ungdomsskolen og starter op i det nye år.
SE – er det noget i generelt arbejde på at udbrede. Fordi der har været interesse i
Vestegnen.
Galina – ikke generelt nej. Svendborg har søgt hos socialstyrelsen og har spurgt
SIND Ungdom om vi ville hjælpe. Dette er et pilotprojekt og vi skal have erfaringer
før vi ruller konceptet ud.

Guldborgsund står uden formand, hvilket kom pludseligt og de har det lidt svært.
Galina tager derned i december og finder ud af hvordan man kommer videre. De
har mistet formand, lokaler og unge. Klart den mest udfordret klub. Galina tager
bolden og gør hvad hun kan for at få styr på det over tid.

5. Økonomisk orientering fra sekretariatet (Beslutning om MobilePay. Se bilag 1)
Se diskussion i orientering.

Vi vil gerne have MobilePay, Dankort og Betalingsservice.
Vi udfaser SMS – i 2021 forsøger vi at ringe de over 30 op og få dem over på noget
andet og se hvad konsekvens det har.

6. Logo
T – Der blev spurgt om farven. Det der kom tilbage, det var fordi man spurgte om den
farve. Kan den laves om? Det kunne den ikke. De forsvarer hvorfor.
A – Har en far der arbejder med logoer og er prisvindende designer i det. De mener
basicly vi er blevet snydt. De har tre positive ting. Det er semi kønsneutralt, det stikker ud,
det stringent. Det virker bombastisk, det tungt, det ligner en fond der bare er blevet gjort
fed, det er en specialtegnet fond, det indikere ikke ungdom eller SIND, det virker ufærdigt.
Det ligner en overskrift i word. De mener ikke det passer til SIND Ungdoms identitet.
Hendes far går så langt som at sige det ligner overskriften til et Wendy blad. Han mener
rød ville være bedre. I kontekst mener de at den ligner den er uigennemtænkt. Den er ikke
tænkt ind i det vi står, får i foreningen.
Men hvad kunne man så gøre. Man kunne lege med farver for at tilgodese diversitet, evt.
ny farve på bogstav. Man kunne også vende G’et på hovedet. I forhold til svaret. Man
hæfter sig ved ordret konkurrenter. Vi konkurrerer ikke, vi er ikke i konkurrence, vi i
samspil. Særegenhed er ikke nødvendigvis positivt, slet ikke for bare at være særegen.
Anna synes det er grimt. Det er kedeligt og jeg vil skamme mig over det. Jeg synes vi skal
sige tak, men ikke tage imod tilbuddet.
J – Gode inputs, dejligt at få andre professionelle til at kigge på det. Det ville have været
superfedt at vide noget før. Det handler ikke så meget om selve logoet. Det handler for
mig også om proces og det tid sekretariatet har brugt på dette. Jeg ved ikke om vi har
overskredet den tidsfrist også i samarbejde med sekretariatet.
T – Timingen er tydeligvis løbet fra os. Det ville give god mening at få det ud sammen med
noget andet. Tror ikke timingen er så vigtigt mere. Jeg tror noget af grunden til det er at vi
har kæmpet så meget for, at man er kendt som SIND Ungdom og ikke SIND. Det har
været vigtigt for os at være os selv og blive anerkendt for det vi gør. Tror derfor at man har
ville prøve noget helt nyt. Det har gjort at jeg gerne vil prøve noget nyt. For at være
hudløst ærlig, jeg vil gerne prøve noget nyt og se om det gav noget. Jeg er stadig i tvivl om
vi skal gøre det. jeg har nogle fordele og ulemper.
S – Jeg har ikke fået kigget så meget. Ser det første gang nu. Det er en overvældende
skuffelse. Det er firkantet kedeligt, ligner faktisk noget bank ting. Kan godt lide farven.
Selve skriften er lidt kedelig. Jeg kunne godt lide tidligere man at vi både havde logo og
skrift i logoet. Det er meget klunky. Ser det som gammeldags. Det dufter af

professionalisme og meget lidt ungdomlighed og personlighed. Det sagt, så går jeg ikke
mere op i det.
SE – Dejligt at hører noget professionelt. Det stemmer overens med det jeg selv synes.
Sjovt vi ser farven forskelligt – hvilket jeg synes er problematisk. Det er den ikke fremstår
ens for folk. Den er for ambivalent.
M – Jeg ved intet, det bliver rent subjektivt. Det afgørende for mig, det er at sekretariatet
har behov for noget nyt. Jeg er bange for at hvis vi siger nej nu, så bliver problemet ikke
løst. Derfor tror jeg at den samlede pakke kunne gøre meget godt for foreningen, også
selvom jeg ikke synes logoet er særligt fedt.
Ji – Jeg synes det er grimt. Synes vi skal stemme det igennem fordi sekretariatet har brug
for det.
A – Synes også det er grimt. Synes ikke vi skal skifte. Det bliver dyrt at skulle skifte igen
lige om lidt og vil ikke have det her logo i fem år. Indstillingen om at det er deres vej eller
ingen vej er uholdbart.
J – meget enig med Ji. Ren foreningsudvikling. Det er blevet lidt en mærkesag for
sekretariatet. Jeg tror det er fordi de har brugt rigtig meget tid og energi. Jeg tror det vil
give negativ trivsel på sekretariatet hvis det ikke kommer igennem.
S – Hvis sekretariatet gerne vil have det, så må de gerne for min skyld.
T – Det stemmer vi jo om. Vi skal tage beslutningen. Men det skal op på et landsmøde, for
vedtægterne skal laves om. I sidste ende er det et landsmøde. Vi kan bestemme om det
skal tages op eller ej.
SE – Meget fint at foreningen har brug for et nyt logo, men vi har brug for et nyt godt logo.
Ingen af os kunne lide det. Vi kan ikke byde foreningen at vælge et logo ingen kan lide.
I – meget med på at lade det være op til landsmødet. Al respekt for sekretariatet, men det
er op til os at varetage medlemmerne.
A – Skal vi blive enige om at vi gør det til det planlagte årsmøde? Fordi vi ender alligevel
med at komme tæt på det.
M – Jeg synes vi skal stemme om det igen.
A – Nej siger vi skrotter det her, og så finder en ny løsning frem til det nye årsmøde. Jeg
synes vi skal bruge den ekstra tid vi har, for at finde et logo vi faktisk er glade fore.
S – Hurtigt spørgsmål. Vi kan ikke gøre noget før mødet. Vi kan godt tage vores
nuværende, det her og et tredje med til et møde.
T – Tror ikke de vil vente. De skal vide at det er en mulighed for at stemme til det ordinære
landsmøde.

---- Vi bliver enige om at vi lader det være op til det ordinære landsmøde ---J – er processen så meget sværere?
T – Egentligt ikke så meget mere.
7. Evt.

