
 

 

Referat til Landsmøde i SIND 

Ungdom 2022 

Tid og sted: Søndag d. 24. april 2022, kl. 10.00 – 13.00 på Danhostel Horsens, 

Flintebakken 150, 8700 Horsens. 

DAGSORDEN  

1. Formalia 

1.1. Valg af dirigent 

Formanden indstiller Galina som dirigent. Galina vælges som dirigent. 

 

1.2. Valg af referent 

Landsbestyrelsen indstiller Mikala som referent. Mikala vælges som referent. 

 

1.3. Godkendelse af Landsmødets gyldighed 

Landsmødet afholdes inden udgangen af april i overensstemmelse med vedtægter. Det er 

indkaldt med 4 ugers varsel – 24. marts 2022. Landsmødet er beslutningsdygtigt. Al materiale d. 

12. april og det er fuldstændigt – dvs. at landsmødet er gyldigt. 

 

1.4. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

1.5. Konstatering af fremmødte 

Alle fremmødte præsenterer sig selv. Der er 26 fremmødte.  



 

 

1.6. Valg af stemmetællere 

Landsbestyrelsen har indstillet Claire som stemmetæller. Claire vælges som stemmetæller. 

Det forslås at der stemmes ved håndsoprækning, da der ikke er kampvalg til 

landsbestyrelsesposter i år. Det vedtages at der stemmes ved håndsoprækning.  

2. Beretning 

2.1. Bestyrelsens beretning ved Landsformanden 

Beretningen fremlægges af formanden - Theodor (beretningen vedhæftes referatet).  

 

2.2. Debat af beretning 

Ingen kommentarer til beretningen.  

 

2.3. Godkendelse af beretning 

Beretningen godkendes.  

 

3. Regnskab 

3.1. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet fremlægges af Jimmi fra landsbestyrelsen (regnskabet vedhæftes) 

Vi går ud af året med et pænt resultat på ca. 90.000 kr. Rigtig godt ift. at opbygge egenkapital. 

Vi vil gerne have en stor nok egenkapital til at kunne dække et halvt år uden finansiering.  

Den kommende landsbestyrelse vil fokusere på at skabe stabil finansiering.   

Medlemsudviklingen ser godt ud – 166 nye medlemmer i 2022. Det kan være en vej til stabil 

finansiering gennem Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor man skal have 500 medlemmer for at få 

tilskud.  

Vi har fastholdt ansatte og årsværk er stigende.  

 

3.2. Debat af regnskab 

Der er ingen kommentarer til regnskabet. 

 



 

 

3.3. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet er godkendt.  

 

4. Indkomne forslag 

 

 4.1. Fremlæggelse og debat 

Der er 8 forslag til vedtægtsændringer, som alle er stillet af landsbestyrelsen. 

1. §1, stk. 7. SIND–Landsforeningen for psykisk sundhed skal have fuld indsigt i alle 

aspekter af SIND Ungdoms økonomi. Foreslås slettet. Motivation: Paragraffen blev i sin 

tid tilføjet, da SIND Ungdom var økonomisk forpligtet overfor SIND, hvilket SIND 

Ungdom ikke længere er. Indstilles af: Landsbestyrelsen.  

Nikoline og Sofie stiller opklarende spørgsmål. Vedtægtsændringen drøftes og 

vedtages. 26 stemmer for.  

2. §3, stk. 7. Medlemskabet ophører automatisk, hvis et medlem ikke har betalt kontingent 

et helt kalenderår. Ændres til: Medlemskabet ophører automatisk, hvis medlemmet ikke 

betaler kontingent. Motivation: I SIND Ungdom er der løbende kontingent, der ikke 

nødvendigvis følger kalenderåret. Indstilles af: Landsbestyrelsen. 

Claire, Casper, Nikoline og Sofie stiller opklarende spørgsmål. Det forklares, hvad det 

betyder, at man ikke medlem for de unge, og hvordan man får at vide, at man er ikke 

længere er medlem / skal opdatere sine oplysninger.  

Vedtægtsændringen vedtages – 26 stemmer for.  

3. 3. §4, stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lokalforeninger eller opstart 

af nye lokalforeninger. Ændres til: Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af 

lokalforeninger eller opstart af nye lokalforeninger. Etablering af nye lokalforeninger 

varetages af sekretariatet. Motivation: I SIND Ungdom vil vi gerne sikre at den daglige 

drift varetages af sekretariatet, idet det er dem, der har kompetencerne til at udføre 

dette. Indstilles af: Landsbestyrelsen. 

Vedtægtsændringen vedtages – 26 stemmer for.  

4. §4, stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion af lokalforeninger. Ændres til: 

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion om lokalforeninger. Eksklusion af 

lokalforeninger kan fx finde sted ved modarbejdelse af SIND Ungdoms værdier, brud på 

foreningens love og vedtægter, forsømmelse af trivsels- og samværspolitik. Listen er 

ikke udtømmende Beslutningen skal ske med 2/3 flertal. I tilfælde af opløsning og/eller 



 

 

eksklusion overføres likvide midler og aktiver til Landsforeningen SIND Ungdom. 

Motivation: For at sikre at alle lokalforeninger varetager SIND Ungdoms værdier, 

foreningens love og vedtægter, samt trivsels- og samværspolitik. Indstilles af: 

Landsbestyrelsen 

Vedtægtsændringen vedtages – 26 stemmer for.  

5. §7, stk. 1. Bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer samt 2 suppleanter, der 

vælges af Landsmødet. Ændres til: Bestyrelsen består af maksimalt 7 medlemmer samt 

2 suppleanter, der vælges af Landsmødet. Motivation: For at undgå stemmelighed. 

Indstilles af: Landsbestyrelsen. 

 

Sofie stiller opklarende spørgsmål. Jimmi forklarer opstillingsprocedure, og at der i dag 

ikke er flere end 7 opstillede kandidater.  

 

Vedtægtsændringen vedtages – 26 stemmer.  

 

6. §7, stk. 9. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til at varetage foreningens daglige 

drift bestående af landsformand og næstformand. Ændres til: Bestyrelsen nedsætter et 

forretningsudvalg til at varetage foreningens daglige drift. Dette bestående af 

landsformanden, næstformanden og sekretariatets daglige leder. Motivation: For at sikre 

en kompetent og agil varetagelse af SIND Ungdoms arbejde. Sekretariatet er en vital del 

for udførelsen af den daglige drift. Indstilles af: Landsbestyrelsen. 

Thomas stiller opklarende spørgsmål, om hvad forretningsudvalget er. Johannes og 

Theodor forklarer forretningsudvalgets funktion.  

Vedtægtsændringen vedtages – 26 stemmer for.  

7. §7, stk. 10. Forretningsudvalget er bemyndiget til at tegne foreningen, herunder 

underskriveforeningens årsregnskab med henblik på dets godkendelse på SIND 

Ungdomslandsmøde og §9, stk. 1. SIND Ungdom tegnes af landsformanden eller i 

dennes fravær af næstformanden hver for sig sammen med et medlem af bestyrelsen. 

Ændres ved sletning af §7, stk. 10 samt ændring af §9, stk. 1 §9, stk. 1 ændres til: 

Medlemmerne af forretningsudvalget har bemyndigelse til at tegne foreningen. 

Motivation: For at sikre en kompetent og agil varetagelse af SIND Ungdoms arbejde. 

Sekretariatet er en vital del for udførelsen af den daglige drift. Indstilles af: 

Landsbestyrelsen. 

 

Vedtægtsændringen vedtages – 26 stemmer for.  

 

8. §7, stk. 15. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af foreningen, hvis 

medlemmet overtræder foreningens love og vedtægter. Beslutningen kræver enighed i 

bestyrelsen og skal fremlægges på førstkommende ordinære landsmøde, såfremt 

medlemmet ønsker det.Ændres til: Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af 



 

 

foreningen. Eksklusion af medlemmet kan fx finde sted ved modarbejdelse af SIND 

Ungdoms værdier, brud på foreningens love og vedtægter, forsømmelse af trivsels- og 

samværspolitik. Listen er ikke udtømmende. Motivation: For at sikre at alle medlemmer 

varetager SIND Ungdoms værdier, foreningens love og vedtægter, samt trivsels- og 

samværspolitik. Indstilles af: Landsbestyrelsen. 

 

Ariana og Nikoline stiller opklarende spørgsmål. Vedtægtsændringen vedtages – 26 

stemmer for. 

5. Kontingent 

 

 5.1. Fastsættelse af kontingent 

Theodor præsenterer. Kontingentet er nu på 75 kr. Det kan ikke blive lavere, hvis vi skal 

leve op til krav hos Dansk Ungdoms Fællesråd, som tidligere drøftet.  

Fastsættelse af kontingentet vedtages til 75 kr. – 26 stemmer for.  

6. Valg 

 

 6.1. Valg af næstformand 

Der er en opstillet kandidat – Jimmy Graversen. Jimmy fremlægger sin motivation for at stille 

op.  

Casper stiller spørgsmål til, hvor længe bestyrelsesmedlemmer sidder.  

Jimmy vælges som næstformand. 

 

 6.2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Mathias Winkel stiller op som bestyrelsesmedlem. Mathias er ikke til stede, så Jimmy 

fremlægger Mathias´ motivation. Jimmy understreger vigtigheden af at have en ung i 

bestyrelsen.  

Mathias vælges som bestyrelsesmedlem. 

 

 6.3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Der er ingen opstillede kandidater. 

 

 6.4. Valg af revisor 

 



 

 

Landsbestyrelsen indstiller til, at vi skal skifte revisor. Den nuværende revisor er ikke så godt 

inde i Dansk Ungdoms Fællesråds regler og procedure. Sus (økonomimedarbejder) og Theodor 

har besøgt to revisionsselskaber og foreslår RI Revision. De er billigere end den nuværende 

løsninger og er revisor for mange foreninger i Dansk Ungdoms Fællesråd.  

RI vælges som revisor – godkendt med 26 stemmer for.  

 

7. Evt. 

Theodor tager ordet: Martin stopper som næstformand og Johannes og Morten stopper som  

bestyrelsesmedlemmer. Theodor takker de afgående medlemmer for deres indsats.  

De afgående medlemmer takker på skift.  

 

 

 

 


