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1. Opsummering af SAND’s engagement i europæiske organisationer (EAPN og
FEANTSA)
SAND har været medlem af FEANTSA i 3½ år.
Ask er trådt ind i arbejdsgruppen ”Brugerindflydelse” i stedet for preben Brandt, og
Han skal til arbejdsgruppemøde i Bruxelles d. 6 – 7 – 8. marts 2008.
FEANTSA bestyrelsen i Danmark har John Eriksen fra Slagelse som formand. Han er
ikke så interesseret i at dele informationer. Det er preben Brandt lidt utilfreds med, er
det noget der skal tages op i International Gruppe?
Ask undersøger og informerer om det kan lade sig gøre at få en FEATSA Konference
til Danmark i 2009.
EAPN er gennem Kofoeds Skole. SAND er ikke selv medlem. Skal dette ændres? Vi
fortsætter som hidtil.
2. Udvalgets opgaver
Det blev vedtaget, at kontakte Norge og Sverige ang. repræsentant i FEANTSA og
brugerorganisation, da dette vist ikke eksisterer nogen af stederne.
Ask har kontakter i England og Skotland (Simone), Tyskland (Wolfgang) og Belgien
(Danni).
3. Prioritering af arbejdsopgaver
Ask fremlægger ideen for Norge og Sverige på konferencen i marts med meningen:
Erfaringsudvekslinger, inspirere hinanden og sparringspartner.
Derudover sender Ask kodeord m.m. til Feantsa’s hjemmeside til medlemmerne af
International Gruppe.
Søs skimmer siderne og sender vigtige nyheder til de andre.
4. Hvem skal med til EAPN konference i Bruxelles d. 16 og 17. maj 2008? Og hvor
selvstændige skal SAND’s delegation være (diskussion af Kofoeds Skoles
koordinerende rolle)
Rene og Søs tager til Bruxelles og husk ”dagsorden” ved deltagelser i konferencer.
Se punkt 1 ang. beslutning om rollefordeling mellem Kofoeds Skole og SAND.
5. Bestyrelsesseminar i Finland
Det blev besluttet at Ask tager til bestyrelsesseminar i Finland. Opgaven består i at få
inspiration fra andre i DK. Preben Brandt blev foreslået.

6. Studietur til andre brugergrupper i andre organisationer
Der var stor stemning for studieture, og deltagerne kunne udpeges fra gang til gang.
Evt. ture tages op til næste møde.
7. Evt.
Næste møde bliver efter mødet med Kofoeds Skole ang. Bruxelles og turen til
Bruxelles.

