Referat af Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom
18.12.2021
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 17.00.
Sted: Online via Zoom

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

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Check in
3. Orientering fra sekretariat
4. Økonomisk orientering fra sekretariatet
5. Orientering fra Landsformand og Forretningsudvalg
6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Gennemgang af samarbejdsaftale
8. Gennemgang af samværs- og trivselspolitik
9. Gennemgang af forretningsorden
10. Evt.

Der er check-in, hvor hvert bestyrelsesmedlem fortæller om hvordan det går.
Orientering fra Sekretariatet:
Der er kommet nye (M og MDC) til og det er meget positivt.
Der har været afholdt en god vintercamp. Evalueringen var også meget positiv. Der var
mange frivillige med, hvilket var rigtig godt.
JØ: Skal vintercampen afholdes fremover også?
GN: Der skal kun være én camp om året, da det kræver meget arbejde fra sekretariatets side.
Men hvis ønsket er stort, så kan det diskuteres.
JØ: Det mener jeg heller ikke at der er lige nu, så jeg synes at vi skal holde os til
summercamp.
MT: Ja, jeg tænker også at vi skal holde os til én camp.
MSJ: Når jeg snakker med de unge, så er der stor opbakning til flere camps. Men der skal
selvfølgelig også være tid og penge til det.
TG: Jeg er enig i at det kun skal være en gang om året, da det kræver mange kræfter. Måske
kan man i højere grad lave regionale events.
SG: Så kan man jo også søge nogle penge som klub hos sekretariatet som tilskud.
GN: Ift. summercampen, så er det for dyrt med Danhostel, da det ligger i højsæsonen. Vi har
hørt fra Ringe Efterskole og Hårby Efterskole, hvor Galina vil besøge stederne for at se
nærmere på det. Men det bliver sandsynligvis et valg mellem de to. Og så går vi tilbage til 4
dage, den gamle måde at afholde summercamp på.
MTL: Jeg synes det er fint med efterskole-formen.
MSJ: Jeg synes også at det er fint.
Galina: Ja, der er ofte også hyggeligere på efterskoler. Jeg går videre med det.
Ift. frivilligweekenden så har vi valgt at booke danhostel i horsens igen, og det bliver også der
at vi skal afholde landsmøde. Det kommer til at tage 3 timer og det bliver om søndagen.
Ny bevilling fra socialstyrelsen til fastholdelse af frivillige. Det bliver MDC som kommer til
at sidde med den opgave, som følger med bevillingen.
Der er store problemer med nogen klubber, som har oprettet egne bankkontoer og det er ret
risikabelt ift. hvis der er udskiftning af frivillige. Derfor skal der opfordres til at klubberne
opretter deres kontoer i Danske Bank under Sind Ungdom.
GN er blevet kontaktet af en fra Berlingske, som har villet have udleveret forskellige
informationer. Følgende er blevet udleveret/ikke udleveret:
Udleveret:
-

Bevillingsbrev samt regnskab for BU-ministeriets bevilling.

- Medlemsudvikling seneste 3 år
- Antal deltagere på Landsmøderne 2019, 2020 og 2021
Ikke udleveret
-

Navne på deltagere til ekstraordinært landsmøde maj 2021
Afslag på videregivelse af oplysninger grundet GDPR. Afslaget er givet efter råd fra
to eksterne juridiske konsulenter.

Økonomisk orientering fra sekretariatet
SG:
Istemmer at det er godt at der er kommet nye til på sek.
Forventer et lille overskud. Medlemstallet er steget i løbet af november: 375 ca. er
forventningen.
ISOBRO: indsamlingsorganisation. Det handler om: Hvordan fundraiser man bedst,
medlemsrekruttering. Vidensdeling, etiske regler og GDPR. Det er et sted at søge viden for
os.
Det kommer til at koste 5000. Det koster normalt 10.000 om året, men Sus fik det ned på 5.
Det besluttes at vi melder os ind i ISOBRO fra 2022
Der skal genovervejes ift. hvem der skal være revisor for SU efter at der gentagne gange har
været fejl i arbejdet. Det skal tages op på Landsmødet. Men Sek vil først lige tage det op med
vores nuværende revisor og udtrykke utilfredsheden eksplicit.
Orientering fra Formand og Næstformand:
Samarbejde med det kongelige teater. Det er et stort projekt og der bliver ansat en stilling til
at arbejde med projektet fra teatrets side.
Der bliver lavet en samarbejdsorden og forretningsorden, hvilket er vigtigt ift. at det
organisatoriske samarbejde glider og er fordelt.
Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
JEG:
Er kommet med i Dansk Metal Ungdom og vil arbejde på DUF
JØ:
Mødte op på SIND’s mødested i skive, som har lavet en fysisk julekalender. Måske vi skal
have sådan en i SU?
Samarbejdsaftale:
JØ:
I det hele taget så er det virkelig gennemarbejdet.

Omkring at vi skal stå inde for det juridiske ansvar: Er det ikke en stor ting for os at skulle
tage på os?
TG: Det skal være sådan, at det falder tilbage på os. Det kan godt lyde af meget, men der skal
laves nogle opdelinger, så ansvaret falder på nogen.
Samarbejdsaftalen sendes retur og til underskrivning fra bestyrelsesmedlemmer.
Trivsels- og samværsorden:
Vi beslutter at det skal være en anbefaling, at unge og frivillige ikke danner romantiske
og/eller seksuelle relationer, fremfor at det forbydes.
Trivsels- og samværsordenen sendes til Galina til godkendelse
Forretningsorden:
Der spørges ind til forretningsudvalget: TG forklarer at forretningsudvalget er
tegningsberettigede.
Vi diskuterer om, hvorvidt det skal fremgå af dagsordener at der skal træffes beslutninger,
eller om man skal bestræbe sig på det. Det besluttes at der skal bestræbes på at det er en del
af dagsordenen, at der skal træffes beslutninger.
Forretningsordenen godkendes og så skal den underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
Evt.
Vi ønsker god jul, godt nytår og satser på at mødes til noget hyggeligt i det kommende år så
snart at corona-situationen tillader det.

