
 

DAGSORDEN 

Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 01.09.2021 
 

Tidspunkt: Kl. 18.00 – 19.45. 

Sted: Online 

 
 
Deltagere: Theodor, Martin, Jimmi, Karen, Maiken, Tore, Morten, Martin, Johannes 
Sekretariat:  
Afbud:  
 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

2. Check in 

 
3. Orientering fra sekretariat 

Ikke meget siden sidst 

Alle er tilbage fra ferie 

De kører på fuldt tryk. 

 
4. Orientering fra Landsformand og Forretningsudvalg 

Vi har jobsamtaler fredag med en kommende ”motivator” til vores afdelinger – vi har 

modtaget ca. 60 ansøgninger 

 

 
5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Der har været fokus på strategiplaner, fra weekenden til nu. 
 

 

6. Opsummering af arbejde fra strategiseminar 

Karen fortæller om ”forretningsordenen” – vi er ret langt med det endelig udkast. 

Der går ikke længe før den er klar til at blive gennemgået/revideret og underskrevet  

Karen gennemgå arbejdet indtil videre – der kommenteres en smule løbende med 

pointer, som tilrettes. Johannes opfordre til at vi sender den til Kennedy Law, så de 

kan gennemse den, før vi afslutter den. 

Der var en længere diskussion om, hvad man gør, hvis man ikke overholder 

forretningsordenen som man har skrevet under på. Dette munder ud i 

at ”overtrædelse af forretningsordenen kan medføre sanktioner,  



 

Vi præsenterer forretningsordenen til næste bestyrelsesmøde  

Her kan den gennemgås og efter dette sendes den til Kennedy Law.  

 

Theodor om pressemeddelelse – Hjaltelin Stahl er også med inde over, det skal 

afklares, ellers er arbejdet i gang.  

 

Karen – Den politiske mærkesag ”Undervisning i Mental Sundhed skal være 

obligatorisk i Folkeskolen”. Nået ret lang med det, har arrangeret møder med 

relevante folk. Det bliver ca. 1 side. Herefter skal vi have fundet ud af hvordan vi 

gør det grafisk og ikke mindst, hvornår det passer ind i vores kalender.  

Løbende kommentar og inputs fra flere bestyrelsesmedlemmer.  

Vi fokuserer på at inddrage lærer og pædagoger meget. De skal kunne se sig selv i 

det. Kig på læringsportaler såsom Clio og CFU.  

 

 
7. Status på proces fra arbejdsgrupper 

Trivsels- og samværspolitik – der skal lige koordineres hvor den lægger, Tore har 

sagt ja, Galina har kontakt med Kennedy Law som gerne vil hjælpe. Jimmi har 

noget fra DUF 

 
8. Evt. 

Bestyrelsesmøde den 4. december (fysisk) – denne skal rykkes, for der er DUF 

delegeretmøde.  

Vi rykker vores bestyrelsesmøde til den 18. december – det bliver måske i Århus. 

 

Frivilligrådet i Københavns Kommune – Der sidder Jimmi. Han flytter fra 

København, derfor skal han ud af dette. Jimmi snakker med Københavnerklubben 

om nogle kunne tænke sig denne plads. Den er meget møntet på de lokale forhold i 

København. Hvis ingen ønsker gives pladsen til en relevant anden 

frivilligrepræsentant fra en anden forening i København.  


