SAND bestyrelsesmøde d. 13.4.16
Deltagere: Steen Rosenquist, Bo Skytte, Ole B. Larsen, Leif Jensen, Per Kragh, René Køhn, Sanne
Larn, Sara Mortensen, Christina Strauss, Henrik Kroman, Martin T. Christensen, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Steffen, Harald
1. Sladder er dræbende – lad os komme det til livs
Vi er enige om at rykke punktet op på dagsorden og få bragt sagen ud af verdenen.
Christina synes det er superirriterende at hele udvalget – SAND Århus - skal bøde for hvad én (Kaffa) i
udvalget har sagt. Der er ikke én der har taget fat i Kaffa eller i en anden i udvalget, for at høre hvad det
er der sker. Hvad det er Kaffa er utilfreds med. Der er ingen der fortjener, at sladder får lov til at brede
sig. Der skal tages fat i sladderen, og den skal lægges ned hurtigst muligt. Op til SANDs
generalforsamling, fremstod det som om hele Århus udvalget var utilfredse med noget og ville lave
ballade ved SANDs generalforsamling.
Flere siger, at den mail Kaffa sendte til Køhn, og som er sendt rundt til andre SAND folk, kan opfattes
som om, der er flere i SAND Århus, der støtter Kaffas kritik.
Christina siger, at man i Århus har diskuteret indstillingerne til Hus Fobi og problematikken omkring det.
Der var enighed om at gå ind for en forsonende linje og arbejde for et godt samarbejde i SAND, i Hus
Forbi og mellem medlemmerne. Der skulle ikke smides brænde på bålet.
Vi snakker om, hvem der skal sørge for at der bliver gjort noget for at stoppe sladder. I den gamle
bestyrelse, havde vi en aftale om at Steen som formand ikke skulle gå ind i den slags konflikter. Ask
skulle gå ind i det med evt. støtte fra næstformanden. De enkelte medlemmer skulle også forsøge at
stoppe sladder i opløbet.
Steen vil meget gerne have, at SANDs formand og Hus Forbis formand kan tale sammen. Han vil gerne
have et godt samarbejde. Christina siger at Kaffa har det på samme måde. Han synes også det skal
stoppes, og er meget indstillet på at forsøge.
Vi aftaler at hvis et bestyrelsesmedlem i fremtiden får en henvendelser fra en anden SAND
mand/kvinde, der kan betragtes som sladder, beder man vedkommende om en forklaring på det, og
beder vedkommende tage det op med den person der sladres om. Samtidig informerer man Ask, som
informerer Steen.
Ask skal tage affære, hvis sladderen fortsætter.
2. Evaluering af generalforsamlingen
Det er en af de bedste generalforsamlinger vi har holdt, mener Steen – andre bifalder denne holdning.
Det gik godt, og det gik hurtigt.
Der var for få sandwichs. Det var ærgerligt. Hellere for mange end for lidt. De kan tages med hjem. Det
var fint at spise sandwich alle sammen.
Dirigenten var god. Han var professionel.
Tidspunktet var bedre i år end sidste år. Sidste år var der flere fulde folk, da det var pengedag.
Bo spørger til hvordan Københavns ændringsforslag kom for dagen. Ask oplyser at det blev diskuteret
på et møde i SAND Hovedstaden og derefter sendt til Ask. Ole B husker ikke, at det var til officielt
bestyrelsesmøde i SAND Hovedstaden. Han deltog ikke. Ask siger, at han forsøger at få både
opstillinger og forslag til generalforsamlingen på skrift. Han sikrer videst muligt, at forslag kommer fra et
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udvalg frem for enkeltpersoner. Han vurderer dog, at enkeltpersoner godt kan stille forslag, men at det
vil styrke forslaget at det kommer fra et udvalg.
3. Retningslinjer for bestyrelsesarbejdet
Formandens funktionsbeskrivelse vedtages.
Per K. synes at næstformanden skal deltage i sandudvalgenes generalforsamlinger. Det vil han gerne
have skrevet ind. Han synes det har værdi at lære de nye udvalgsfolk at kende. Henrik ville gerne have
haft en næstformand med til deres generalforsamling. Bo foreslår, at man lader det være op til
udvalgene at invitere en næstformand, hvis man ønsker det. Per siger, at hvis vi kan bruge udvalgenes
medlemmer, når vi skal vælges ind i SANDs bestyrelse, så kan vi også honorere det med at sende en
næstformand til deres generalforsamling. Steen siger, at han oplevede det som meget givtigt, da han
forrige år var rundt til generalforsamlingerne. Han håber også det var gensidigt. Køhn siger, man skal
passe på med at skræmme nye udvalgsfolk væk, hvis man møder talstærkt op fra SANDs bestyrelse og
sekretariat. Det oplevede de forrige år.
Leif foreslår, at der ikke partout sendes en fra sekretariatet hver gang. Der er penge at spare.
Ask vil gerne have både en fra sekretariatet og en næstformand til udvalgenes generalforsamlinger.
Vi skriver ind, at næstformanden skal tilbyde at deltage i udvalgenes generalforsamlinger.
Bo savner, at nye udvalgsmedlemmer kan få lidt mere viden om SANDs historie, hvordan man arbejder
osv. Per supplerer med at sige, at det er vigtigt, at man kommer med på tillidsmandskurserne.
Per ser også gerne, at næstformanden/formanden har pligt til at komme ud og besøge udvalgene.
Andre, bl.a. Sara, mener, at man skal inviteres. Det giver også mulighed for at man bedre kan
planlægge det. Næstformændene kan også sende en mail ud til udvalgene og sige, at de står til
rådighed, hvis der er behov for det.
Vi laver sætningen om at være behjælpelig om til at næstformanden skal tilbyde sin hjælp til udvalgene.
Med de rettelser vedtages næstformandbeskrivelsen.
Kassererens funktionsbeskrivelse vedtages.
Kasseren må gerne have en backup.
Der er en boks, hvor SANDs bankforretninger og betalingsprocedure beskrives. Ud over det der står,
kan Ask oplyse, at vi har en konto, hvor en nordsjællandsk støtteforening for hjelmøse har nogle penge
stående. Foreningen stod med et akut behov for at kunne sætte pengene ind på en bankkonto. Ask
indvilgede i at ”opbevare pengene”.
Vi snakker forretningsorden.
Vi sløjfer punkt 9 og godkender resten.
Vi godkender Sekretariatets funktionsbeskrivelse, samarbejdet med bestyrelsen og
bestyrelsesmedlemmernes særstatus (side 7-8).
I forhold til diæter, skal frokosten skrives ind.
Vi diskuterer reglerne for rejser og overnatning, og hvem der skal bestemme hvornår det er relevant at
overnatte. Gode grunde til at man kan få overnatning er f.eks. lang rejsetid eller en lang konference.
Omvendt skal vi ikke have væsentlig forøgede udgifter ved at folk overnatter.
Ask har en tommelfingerregel om, at hvis man har 3 timers transport til et møde og skal til et andet
møde dagen efter i samme by, kan man få en overnatning. Den kan opløses af sund fornuft. Dvs. der
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kan være argumenter for at man skal overnatte. Ask laver også en hurtig udregning på, hvad det vil
koste i kost og logi versus transportomkostningerne. Ask får æren af at foretage en vurdering (og
inddrager i bedste SAND ånd selvfølgelig den hjemløse) af om overnatning kan bevilliges.
I forhold til rejser har Steen særstatus pga. sit helbred. Han kan tage bil når han vil og får fuld refusion.
Den ordning ryger Kragh også ind under.
Rejseafsnittet godkendes (s. 9-10).
Det vedtages at give telefon og internetpenge (s. 11).
”Hvem betaler billetterne?” diskuteres.
Især i forhold til bisiddere, er der diskussion. SAND har uddannet nogle bisiddere. Det har Frivillighed.dk
også. Det fleste udvalg har en eller flere bisiddere. Hvis udvalgenes bisiddere skal rejse langt for at lave
en bisidning, bliver de hurtigt ruineret. Hidtil har det ikke været et problem, men vi vil gerne have at det
heller ikke bliver det.
Hvert udvalg skal hjem og finde ud af hvem de har af bisiddere, for at de kan komme på bisidderlisten
på hjemmesiden. På den måde kan vi eller den hjemløse bedre finde den mest lokale bisidder.
Ingen hjemløse skal gå forgæves efter en bisidder, fordi udvalget ikke har penge. Så kontakter man Ask.
Det gælder også, hvis man synes man har alt for store udgifter til bisidninger.
Ask retter QuickSAND til og sender den til alle i farver.
4. Konstituering af bestyrelsen
Christina, René Køhn, Per Kragh og Martin foreslås som næstformænd. Per ønsker ikke at stille op.
Vi stemmer om det. Martin og René vælges. Hvis Steen træder tilbage eller bliver ukampdygtig,
konstituerer bestyrelsen sig med en midlertidig formand. Dvs. ingen af de to er selvskrevne som ny
formand.
Leif vælges til kasserer. Sanne vælges som suppleant til kassereren.

5. Suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne
Ole B har Ole Svendsen som suppleant.
Per Kragh har Bettina Sørenen
Leif Jensen har Martin Søndergaard. Eluf er 2. suppl.
Christina har Johanne Vinding.
Harald har Henrik Kroman
Martin har Charlotte Laxi
Sanne, Sara, Køhn og Bo melder tilbage, når udvalget har truffet en beslutning om hvem der skal være
suppleant.
6. Folkemødet
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Hus Forbi. I år står René ikke for det hele. I år er der én der står
for debatterne (Christina), én der står for aktionerne (Richardt), én der står for at lave et sted, man kan
trække sig tilbage til og slappe af (Juliane). Temaet kommer til at være ”Hjemløse er bare mennesker”.
Der kommer til at være nogle transportable askebægre, hvor der står ”Hjemløshed er skod”. Adam O
tegner en T-shirt. Der kommer en blomsterevent. Der kommer en politiker aktion og en busstop aktion.
Der kommer til at være en flashmob. Den kommer til at være med tæpper, hvor der står vores tema.
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Bo spørger til hvordan arbejdsgruppen er lavet. Bo synes alle udvalg burde være inviteret til at deltage i
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er nedsat for lang tid siden, og retningslinjerne for hvem der skulle
deltage i Folkemødet ligeså. Kort sagt lagde bestyrelsen sig op af de samme principper for udvælgelse
af deltagerne, som de gjorde forrige år. De folk, der sad i den gamle bestyrelse er lidt delte i forhold til at
huske den beslutning. Nogen husker den – andre ikke. Det blev også besluttet at bruge nogenlunde det
samme beløb.
SAND har 12 pladser. Deltagerne er unge, folk fra bestyrelsen og folk der laver aktioner. Det er ikke
endeligt besluttet, hvem det skal være. Tovholderne fra hver af de 3 grupper skal med. Der ud over er
der en liste af personer, der gerne vil være med. Der er budgetteret med 200 kr. i diæter pr. mand pr.
dag, og der skal som sædvanlig lægges regnskab for forbruget.
Vi diskuterer hvilke kriterier, der ligger til grund for at deltage. Bo synes det i højere grad skal lægges ud
til udvalgene at udpege dem der skal med. Han synes også kredsen skal være bredere. Sara siger, at
det er vigtigere, at dem der kommer kan gøre sig godt og tale på SANDs vegne frem for kun at tale på
egne vegne. Hvis SAND Sydfyn skulle sende en person ud fra Bos forslag, ville de ikke kunne finde en
Sara mener vil være kvalificeret.
Steen siger, at da man evaluerede sidste år, aftalte man, at hvis man havde noget relevant at byde ind
med, så skulle man sige det højt. Steen har ikke hørt folk råbe op om, at de har gode ideer til aktioner på
Folkemødet, som de i givet fald måske selv skulle være med til at udvikle og afholde.
Kragh efterlyser at man holder nogle møder, hvor man har forklaret hvad Folkemødet går ud på, hvad
det indebærer at deltage og hvordan udvælgelsesproceduren er.
I forbindelse med denne snak, kommer vi ind på aktionsgruppens arbejde og herunder den nye
mediegruppes første møde, hvor aktionsgruppen også var inviteret.
Christina opfordrer til, at der kommer en fra hver udvalg med i aktionsgruppen/mediegruppen. Det vil
kunne sprede aktionerne og give en lokal forankring.
Kroman har overladt sin plads på Folkemødet – han var med fra HF, siger han – og han tager måske til
Bornholm sammen med vagabonderne. Han vil også gerne tage med i SANDs delegation, hvis der er
nogen der ønsker det.
Vi holder fast i den plan, der er lagt. Hvis der er folk, der er interesserede i at deltage, skal de skrive til
René. René står for den endelige udvælgelse.
Christina siger at aktionsgruppen stadig består. I går mødtes folk fra denne gruppe,
kommunikationsgruppen og optimisterne (nogle folk der var med på Tillidsmandskursus i efteråret). De
snakkede om hvordan de kan arbejde sammen i en evt. ny mediegruppe.
7. Bestyrelsesseminar
Vi holder det d. 1. – 2. juni. Folk sender forslag til indhold.
Efterfølgende holder vi møde d. 21. juni og d. 9. august.
8. Eventuelt
Per Kragh hjælper med til at få reservedelsklubben i gang.
Der efterlyses billeder af SAND arrangementer på hjemmesiden.
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