Bestyrelsesmøde SAND d. 25.3.21
Tilstede: Christina (forkvinde), Rani (Nordsjælland), Ewald (Østjylland), Vivi (Fyn), Robert (Storstrøm), Mas
(Trekanten), Moos (Nordvestsjælland), Jonas (Hovedstaden) Johanna (Sydfyn), Harald (Nordjylland), Eluf
(Vestjylland) og Svamp (Sydvestjylland).
Afbud fra Maria og Karin
Sekretariatet: Ask, Tobias H. og Tobias K. (referent). (Sofie kort med til enkelt punkt)
Gæst: Birthe Poulsen

Dagsorden og referat
1. Afklaring om beslutningsdygtighed, 5 min.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2. Mødekultur i SAND – hold den gode tone, giv plads og respekter andres holdninger, 10 min.
Vi har været vant til at afholde fysiske møder, hvor vi kan se hinanden og bruge fysiske fagter. Det
kan vi dog ikke rigtigt, når vi er online. Sidste gang viste det sig, at vi er nødt til at være obs på de
regler vi skal overholde, når vi er sammen. Bl.a. dur det ikke, at man kommer og er påvirket –
præcis som når vi mødes fysisk. Vi havde en uheldig oplevelse på sidste møde, hvor en deltager,
brød ind og ville tale om et bestemt punkt, til trods for at vi var videre i dagsordenen. Det førte til
at mange blev frustrerede og kede af det, og ikke havde lyst til at deltage igen, hvis det var sådan
møderne skulle afholdes. Vi skal kunne diskutere og respektere hinandens meninger.
Det skal vi huske på, under dette og fremtidige møder.
Efter sidste møde havde Ask en snak med vedkommende, dagen derpå. Vedkommende var godt
med på, at det var dårlig stil og bad Ask undskylde på signe vegne.
Senere på ugen havde formandskabet et møde, hvor de blev enige om, at det skulle være et punkt
på dagens møde. Det skal være rart at deltage, og man skal kunne ytre sin mening uden at være
bange for at blive overfuset derfor.
Christina: Det vi blev enige om er, at det er de samme regler der gælder for både fysiske og online
møder. Samtidig vil jeg gerne sige, at selvom vedkommende efterfølgende har meldt sig ud, så er
personen stadig en del af os og vi skal stadig passe godt på personen og være der for
vedkommende. Det kan også være at hjælpe personen videre til den rigtige hjælp.

3. Gennemgang af generalforsamlingen 30 min.
Birthe Poulsen deltager. Hun er dirigent til den kommende generalforsamling.
Tobias H. er med, da han er teknisk ansvarlig på generalforsamlingen.
a. Roller og praktiske forhold (dirigent, referent, hvordan får vi hjemløse med, afstemning,
osv.) http://sandudvalg.dk/nyheder/generalforsamling-2021
Vi har to former for afstemning. På Zoom og over telefon/sms. Det bliver forklaret, når vi
går i gang med generalforsamlingen. Ligesom når vi afholder generalforsamlingen fysisk, så
skrives man op og registrerer sin stemmeform, så vi ved, at der ikke bliver snydt.
Rani foreslår at de opstillede får et nummer, så det bliver lettere at sende sms’er og ikke
skal skrive fulde navne.
Jonas: ift. at afgøre om folk er stemmeberettigede, hvordan gør vi det?
Ask: Det er et af vores opmærksomhedspunkter, når folk skriver sig op ”i døren.”
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Svamp foreslår, at folk opfordres til at skrive deres navn + boform/udvalg på deres zoombillede.
Rani har været til generalforsamling med frivilligcenteret i Hillerød, og der blev der åbnet
op med nogle ”spilleregler” for at deltage i en online generalforsamling. Eks. at man rækker
hånden op, at man slår sin mikrofon fra, og at man har billede på. Det kunne være rigtig
godt, hvis Birthe åbnede generalforsamlingen med at sætte den ramme for deltagelse.
Birthe: Det er en god ting, at vi starter med netop det. Det bliver den teknisk ansvarlige, der
evt. kan mute og un-mute deltagere.
Der lægges op til at fortsætte med samme revisor som tidligere – dog er det nu Kristina
Jonasson og ikke Susanne Bösche fra sekretariatet, som står for bogføringen.
Bestyrelsen nikker godkendende til dette
b. Opstilling til bestyrelsen: gennemgang af kandidater, så vi sikrer os, at vi har fået opstillet
de rigtige, og alle udvalg, der kan indstille en kandidat har gjort det.
Stiller op:
Østjylland: Pino. Sønderjylland: Jan Hesselvig. Fyn: Pia Nedergaard. Nordvestsjælland:
Susanne Moos. Storstrøm: Mette. Hovedstaden: Jonas.
Sidder endnu et år:
Mas (Trekanten), Steffen (Sydvestjylland), Rani (Nordsjælland), Karin (Vestjylland), Maria
(Sydfyn) og Harald (Nordjylland)
c. Formandskandidater: Der er 2 på banen – Christina og Mas.
Under den nuværende struktur med Christina som forperson og Mas som næstforperson,
har de haft forskellige roller. Der har været en klassisk opdeling, hvor Christina har været
den, pressen og samarbejdspartnere har talt med. Mas har taget sig af eventuelle interne
konflikter og andre interne anliggender.
Hvis Christina ikke bliver valgt i år, så skal I vide, at hun er ude af bestyrelsen, da hun heller
ikke er med på vegne af SAND Østjylland. Det er ikke fordi I derfor skal stemme på hende,
men det skal I være bevidste om.
Svamp spørger til, hvordan Christina ser sig selv ift. valget?
Christina: Jeg har tænkt rigtig meget over det hele og jeg har fornyet energi. Der er sket
meget det seneste år. Jeg synes det er fedt, at der er endnu en kandidat, så folk har noget
at vælge mellem. Sidst år var jeg på valg – uden modstand. Med valgmuligheder tænker jeg
også, der kommer mere velvilje for den valgte.
Rani: hvor lang tid er der på generalforsamlingen til at fortælle om sig selv?
Det er to minutter til at sige hvem man er, og hvad man står for.
Eluf: Vores formand har gjort det rigtig godt de seneste to år. Jeg synes da, du skal
fortsætte. Jeg synes, der har været mere ro på, siden du blev formand.
Robert: Jeg har været utrolig glad for det arbejde, Christina har lavet for os. Mas har lavet
et utroligt godt stykke arbejde ovre ved forsorgsmuseet.
Mas: Jeg har været med i projektet ved forsorgsmuseet og er begyndt at arbejde derovre.
Jeg ser frem til, at vi får en god generalforsamling og et godt valg og vil være ærgerlig, hvis
vi skal undvære Christina. Men er hundred procent sikker på, at vi ikke kommer til at slippe
for Christina i SAND.
Jonas: Hvis Mas bliver valgt til formandsposten, vil det være Trekantens suppleant
(Jensine), der stiller op til bestyrelsen.
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d. Indkomne forslag.
Der er kommet 8 vedtægtsændringsforslag, 2 arbejdsgruppeforslag og 1 forslag om en
resolution. Alle fra Ulrik Simoni.
Forslagene diskuteres. Bestyrelsen anbefaler er forslagene forkastes. At der stemmes nej til
alle forslag.
Det besluttes at:
Vi deler de 8 vedtægtsændringsforslag op således:
1 og 2 hver for sig.
3, 4, 5 og 6 samlet. 7. for sig selv
Arbejdsgrupperne hver for sig.
Derudover: Fra i dag skriver vi vores kommentarer/holdning til de indkomne. Birthe giver
ham 30 sekunder pr. forslag. Forinden kan Christina give en introduktion til det forslagene
og til bestyrelsens holdning.
Ask skriver et sammendrag til hjemmesiden ud fra den debat der har været.
Christina efterspørger ting til formandens beretning. Hvis I har noget der bør med, så skriv
til Christina eller Ask.
4. Runden rundt, 30 min
Sofie er her for at fortælle om en kampagne, vi laver i samarbejde med Hjem Til Alle alliancen.
Tobias deler et ”sneak peak” af kampagnen. Målgruppen er folketingspolitikerne, der skal til at lave
en ny hjemløsestrategi. Sofie fortæller, hvordan kampagnen løber. Der vil være en række unge
hjemløse profiler, der hver deler deres historier og tilhørende løsningsforslag samt rapporter der
understøtter.
Ask supplerer: Når Hjem Til Alle alliancen tager de ”pæne” og polerede unge hjemløse, så vil vi
gerne sørge for at bakke op ved at huske alle dem, der ikke er så ”pæne og polerede” og lave
ballade sammen med dem.
Christina: Der har været rigtig mange møder (online) og en masse presse. Jeg deltog i en studietur
til Kbh. i sidste uge for at se vaccinationsprogrammet, socialtandlægen, Vesterbros socialefrikortsprojekt og hepatitisprojektet.
Hvis I er nysgerrige på noget af ovenstående, så kontakt mig gerne.
Jeg har meldt mig ud af gadejuristens bestyrelse.
Moos: Jeg har udtalt mig til TV2 Øst ang. Hotel lux. Martin (formand i Nordvestsjælland) har også
udtalt sig. SAND Nordvestsjælland har lagt billet ind på et endagsfolkemøde i Høng (Kalundborg) til
august.
Ewald: Jeg stiller ikke op til hovedbestyrelsen, jeg vil bare gerne lige sige tak for den tid jeg har
været sammen med jer de sidste to år. Jeg bliver stadig i SAND Østjylland, så I slipper ikke.
Mas: jeg sidder i partnerskabet, under Rådet. Lige inden mødet i dag, fik jeg en mail. Jeg har sendt
den videre til Ask, der sender den videre til jer alle. Røde Kors har fået 1.5 million til at lave noget
kampagne. Det kan I læse om i mailen.
Rani: Hovedstaden og Nordsjælland havde møde om at stille med en repræsentant til Udsatte
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Rådet i Region Hovedstaden. Jeg er blevet indstillet. Man sidder der i 4 år.
Mas tilføjer: Det er rigtig vigtigt, at vi får så mange SAND folk som muligt ind i de forskellige råd, så
vi kan påvirke politikerne. Det er et sted, vi kan bruge vores stemme.
Eluf: Ang. feriecamp. Det bliver i år. Pia Nedergård er SANDs tovholder på feriecamp.
Hvis årets elektroniske generalforsamling bliver en succes, kan vi så ikke gøre det næste år også, så
flere forsorgshjem kan være med?
Robert: I Storstrøm er vi også kontaktet af TV2 Øst for at hjælpe med kontakt til unge hjemløse,
ligesom Nordvestsjælland. Det sørger Mette for.
5. Næste mødedato, 5 min.
Konstituerende hovedbestyrelsesmøde.
13. april kl.9:30 – 12:00
6. Evt., 5 min.
Svamp: Det var dejligt at se alle igen. (Alle er enige og tilkendegiver)
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