DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 10.11.2021
Tidspunkt: Kl. 18.00 – 21.00.
Sted: Online via Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87517244691?pwd=NGtUanRTR0V4TjY1MlREMEpRR25mZz09
Meeting ID: 875 1724 4691
Passcode: 425630
Deltagere: Theodor, Martin, Jimmi, Karen, Maiken, Tore, Morten, Martin, Johannes
Sekretariat: Galina + Sus
Afbud:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Check in
Der føres ikke referat for denne del.
3. Orientering fra sekretariat
Se vedhæftet bilag om orientering fra sekretariat.
Galina tilføjer:
-

-

Ansættelser: Mikala har fået tilbudt stilling, men vi afventer underskrivelse af
kontrakt.
Vintercamp: 77 tilmeldte til kommende Vintercamp. Der er begyndt at komme styr
på de sidste ting. Programmet er ved at blive færdiggjort. Der skal laves 2x30 min.
ryste-sammen lege (fredag aften + lørdag formiddag). Det vil være super, hvis
landsbestyrelsen vil stå for dette.
Martin byder med at hjælpe med et indslag.
Møde med Obelske: Vi må godt tilpasse vores projekte, så vi ikke nødvendigvis
skal åbne 2 klubber i 2022. Fortalerarbejde udgår og andet mindre

-

ressourcekrævende projekt udvikles. Stadig med fokus på unges stemmer og
synlighed.
Fundraisning: Dialog med Nordea og Obelske. Måske mulighed for et fremtidigt
samarbejde.
Satspuljemidler/Finanslov: Hvordan overgår vi til de faste midler fra Finansloven?
Theodor undersøger og sender til Galina, så vi kan få det bekræftet.
Vi afventer tilbud fra AllEars ifbm. at ringe til potentielle nye medlemmer.
Henvendelse fra Cølakiforeningen, der vil lave et netværk for patient og
handicaporganisationer – Skal vi være med i det?

TG: Hvis en har lyst, så skal man med glæde gøre det, men det skal ikke være en
pålæggelse fra SIND Ungdom.
MS: Det er måske ikke et netværk, hvor vi skal lægge al vores energi.
Vi deltager IKKE. Galina giver svar.
-

SIND er begyndt at etablere fællesskaber, der minder om SIND Ungdom klubber.
Det er for unge mennesker, hvor det er meningen, at man mødes og laver mad
sammen og hygger. Altså meget lig med SIND Ungdom. Vi er blevet spurgt, om vi
vil finde frivillige til det, men det minder jo meget om vores koncepter.

TG: Jeg synes, vi skal skrive til Ole + Mia og gøre opmærksom på, at vi har hørt om et
koncept, der minder om vores, og om vi ikke skulle samarbejde de steder, hvor det giver
mening. Jeg tror, det handler om, at man lokalt ikke kender til SIND Ungdom og vores
koncept.
MS: Enig, og god idé lige at skrive.
KF: Enig, det kan jo også være en idé ift. at udbrede kendskab til os og samarbejde med
os.
TR: Enig. Det er bedre, at vi koordinerer vores indsatser.
JG: Kan vi få en ekstra side eller 3 i SIND Bladet, så vi kan gøre opmærksom på vores
koncept og antallet af klubber?
JØ: Vi skal huske at SIND har lokalafdelinger i hele landet, og at vi pt. ikke kan nå rundt i
alle byer med vores koncept. Derfor giver det god mening, hvis lokalafdelinger af SIND
selv har valgt at opstarte noget, men harmonerer ikke vildt godt, hvis vi i forvejen har en
lokalafdeling i
SG: Enig med TG, og vi skal søge samarbejdet.
4. Økonomisk orientering
Se vedhæftet bilag om økonomisk orientering + medlemsorientering fra Sus.

Sus tilføjer:
-

Der er kommet nogle genbetalinger ind fra restancelisten. Sidste måned er der
kommet 18 nye medlemmer. Sus har selv skaffet 11 nye – Flot arbejde!

Status på restanceliste:
MB: Har forsøgt at ringe rundt til nogle, og det er gået hip som hap.
JG: Har skaffet et par stykker.
5. Orientering fra Landsformand og Forretningsudvalg
-

Ikke noget nyt fra Theodor eller Martin. Der sker ikke så meget pt.

6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
-

TR: Har været til møde i KL omkring unge, der ikke er i job eller uddannelse. Tore
har bl.a. snakket om uddannelse og jobcentre og budt ind her. Har været i kontakt
med sekretariatschefen fra SUHM, der gerne vil have os med i dem igen.

TG: Jeg vil meget gerne samarbejde med SUHM, men i sin tid valgte vi at træde ud af
SUHM, fordi vi frygtede, at det blev meget stigmatiserende, hvis vi satte psykisk sårbarhed
1:1 med et decideret handicap. Derfor er min indstilling stadig, at vi ikke skal være med i
SUHM, men meget gerne samarbejde med dem.
MS: Jeg er enig, og vi skal passe på med at sætte vores unge i bås.
Vi tager det op til næste bestyrelsesmøde, så folk lige kan tænke over det.
7. DUF Delegeretmøde 2021
-

Jimmi og jeg tager af sted. Der er ikke lavet udtalelser endnu. Når de kommer, så
hører I selvfølgelig nærmere. Som tidligere nævnt så kommer de på mail, og vi skal
nok gøre opmærksomme på det.

8. Information om kampagne – Hjernerystelsesforeningen (Maiken)
Der er vedlagt bilag med lidt info fra Hjernerystelsesforeningen, som Maiken har været i
kontakt med.
TG: Vi kan i hvert fald bruge kommunikationen omkring det og deres måde at ”sælge” et
medlemskab på. Det skal være meget specifikt, hvad man får ud af det.
9. Status på arbejdsgrupper og kampagner

JG: Forretningsorden er lagt op i drevet under og det sendes ud med bilag til næste BM.
Her gennemgår vi den og aftaler færdigt.
TG: Galina kigger på samarbejdsaftale, så kan afsluttes.
TR: Efter næste weekend kommer der også noget omkring samværspolitik.
10. Evt.
Bestyrelsesmøde d. 18/12-2021:
-

TG: Hvor afholder vi det, og hvem deltager?
KF: Deltager uagtet hvad.
JØ: Deltager i mødet online, og det er alt.
TR: Deltager ikke pga. eksamen.

Det afholdes i Kbh, og vi holder møde på sek. og hygger bagefter.

