International arbejdsgruppe d. 8.10.2009
Deltagere: Per K, Pia, Carsten S, Leif J, Stella, Skou, Ask, René, Ewald (kl. 11.)
Afbud: Stig B, Erik H, Per E
Ole Kruuse har overtaget Renés plads i workshop 5. Han har den historiske viden og har meldt sig klar.
1.

Opfølgning på sidste møde
a. Arbejdsopgaver
Carsten har fået lavet t-shirt. Han sorterer dem og giver PU deres. Vi får én hver. Resten er i reserve og
udleveres, hvis vi sviner. De kan også bruges, hvis der dukker flere frivillige op.
Kuglepennene er droppet. Over 11 kr. Carsten arbejder videre på kuglepennene (og lightere).
Vi reserverer 200 kasketter til infostanden.
Der er styr på det skriftlige materiale. SANDsiger artikler er stort set oversat. Den lille hvide pjece er
oversat. Vi har den engelske rapport.
Ask har talt med Kofoed skole. De er ikke klar til at tekste vores film eller til at styre feedback corner.
Carsten kontakter TV glad for at høre om de kan tekste filmen.
b. PU spørgsmål
Steffens bands kommer ikke fordi der ikke er tid og plads til det i programmet. Vi snakker om, om der er
noget fest bagefter.
Ask fortæller om et teaterstykke, der bliver afslutning på dagen.
Hvordan er det med navneskilte? Skal vi lave vores egne. Ask/Carsten spørger PU hvordan det
forholder sig. Vi laver vores egne, hvis der ikke er.
Per E er guide på en tur til Sundholm.
Vi snakker om der er brug for guider fra Cabinn til konferencecenteret fredag morgen. Vi tilbyder ikke at
gøre det, men vil se på sagen, hvis F. spørger os.
Ask holder fast i Jane mht fangekorets ønsker.
Leif og Per E, tager sig af teaterfolkene i closing events.
2. oplæg til workshop 4
- Punkt 2 på slide 2, skal vi omskrive til: at det startede i diverse beborråd fra de forskellige boformer.
- Slide med SAND organisation skal vi ændre SAND sekretariats figur fra firkant til cirkel og placer den
sådan at den skal have forbindelser til både bestyrelsen men også de forskellige udvalg.
- Slide med How do we… skal vi lave lidt om, heri have noget mere om at vi har nogle SANDudvalg
som skal sikre brugerinddragelse, og komme med eksempler på lavpraksis
- Slide med On a national scale skal vi ændre ordet national til politisk.
Vi skal have flere simple budskaber.
Vi skal udfolde de enkelte leds opgaver i organisationen. Vi kan også udlevere skriftet på workshoppen.
Temadagen skal have en større rolle og det skal fremgå at det er en rekrutteringsbase. I dette slide skal
vi også undersøg præcis hvilke kurser der er.
Vi skal have noget med om hvad der er svært og hvad der lykkedes, så vi kan lægge op til debat.
3. Besøg på konferencecenter
Vi reserverede to stande lige ved siden af HF.
4.
a.

Rollefordeling
Hotelværelser
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Der foreslås, at vi prøver Wake up i stedet for NEBO.
Fra torsdag til lørdag: Per K, Ewald, Pia, Leif J. Ask snakker med Ole Kruuse. Han skal gerne være med
fra torsdag.
b. T –shirts
c. Rollefordeling
René træder også ind som flyver sammen med Carsten og Jørn.
Ask skal huske at bede Jane om garderobemærker.
Stella står i standen hele dagen og kalder andre folk ind, hvis de ikke kommer af sig selv.
Carsten spørger til om vi danskere kan komme med på infoturene om torsdagen. Man kan tilmelde sig
turene på participation.dk meget snart. Du kan også sende en mail til Tina på tf@udenfor.dk. I
emnefeltet skriver du projektbesøg plus nummeret.
Susanne er back up til back up’en. Der kan max være 15 pr. besøg.
Vi snakker om hvor vidt deltagerne til lørdagens arrangement skal spise frokost på konferencecenteret
eller om vi skal bespise dem? Det spørger Ask Christine fra F. om. Der går rygter om at PU har
arrangeret noget fællesspisning. Det undersøger Ask.
Vi skal have et par frivillige til at stå for mad, kaffe, vand mm om lørdagen. Det vil Pia, Stella og Leif J
gerne. René forsøger også at komme.
Ask og Sanna står for at køre mødet. Sofie refererer.
Skou og Per K. tager til generalforsamling.
5. Næste møde
Mandag d. 9. november kl. 10.30 – 15. på TAMU.
6. Eventuelt
Ask sender participation skriv om brugerinddragelse i F. med referatet rundt.
Ask fortæller om participationmøde. Her brugte vi tid på at diskutere brugerpanelets rolle. Der er 4
brugere, der sidder i det, heriblandt Per E. Desuden lagde vi sidste hånd på et hæfte om
brugerinddragelse.
Vi var til SBH møde i onsdags. Her diskuterede vi bl.a. om det var SAND eller SBH, der skal stille en
person op til Feantsas bestyrelse. De var ikke til at rokke, så der skal kampvalg til.
Per K, Ask og måske Skou, skriver en salgstale til generalforsamlingen.
Vi snakker om hvem der skal være ny formand i Feantsa. Ask siger, at der er rygter om, at det er en
engelsk repræsentant, der har en længere historie i Feantsa, der stiller op.
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