Møde i Kommunikationsudvalget.
Onsdag d. 11. august 2010 kl. 10:00 til 15:00.
Deltagere:

Sofie, Pia, Evald, Jan, Kim.
Leif, Per K, Jesper.
Dagsorden.

Siden sidst:

Jan: Der mangler informationer, hvad sker der i andre udvalg mm?
Evald: Kommunikationen svigter over hele linjen.
Pia: Kvindegruppens kommunikation virker perfekt.
Jan: Kommunikation udadtil er meget tyst.
Jan: holder tit foredrag og mangler indhold fra SAND.
Evald: Der er kommet et nyt udvalg i Varde. Kim og Jonna.
Evald: Skal holde foredrag i SAND trekanten, i starten af november.
Sofie: Vil gerne maile presseklip mm. Vi skal bare lige sikre os at, vore mail
adresser findes hos Sofie.
Jan: Hvor mange er der i Kvindegruppen?
Sofie: 9 stk., men Kvindenetværket svulmer og har fået 1,4 mil. kr. fordelt
over 4 år.
Det vil være fint hvis, der kom flere kvinder fra København og også
uden for Sundholm.
Kim: Solvang var på ”Mandekursus light” hos Carl-Mar Møller og der
kommer en artikel i SAND siger.
Forsorgshjem og væresteder får kurset til ca. 1/10 af normalprisen
dvs. 1000 Kr. for 12 deltagere.

Tour de hjemløs:

Evald: Tur de hjemløs til Varde og omegn, men i december er der ikke folk,
der har lyst. Kim og Jonna vil gerne have SAND vognen til Varde.
Sofie: Silkeborg d. 16. og Sønderborg d. 18. bliver måske lidt presset.
Jesper: Der ønskes fast chauffør, på lejede biler.
Der lejes en bil med Pia, som chauffør.
Bil skal lejes fra d. 15. til d. 19.
Turen er normeret til 4 mand, der kan overnatte i campingvognen.
Overnatning Dahlhoffsminde.
Deltagere: Jesper, Pia, Leif (kun mandag i Silkeborg), Jan er stand by.
Per K: Turen skulle have været i sidste uge, men der kom Holland
UL på kant. Vi er sent ude og det bliver noget presset.
Sofie: Tag Silkeborg mandag d. 18. august og udsæt Sønderborg.
Det er vedtaget. Hermed undgås en sammenpresset situation.

Per K: Gav sig til at kontakte biludlejning og lejede en bil fra
søndag til tirsdag, med Pia som chauffør.
Bil lejes i Fredericia og hentes mellem kl. 9 og 10.
One2move.
Tour de Boform:

Per K: Man er, på besøg, 2 dage på hver boform med 3 mand.
Her kører campingvognen med.
Sofie: Skal dette projekt udsættes?
Per K: Max. 2 boformer per uge. Da campingvognen er i Jylland, bør turen
starte der. F.eks. Sølyst i Horsens.
Turen kan så fortsætte på Sjælland, til foråret.
Ole Schou kan så være til stede, den ene dag, som konsulent.
Evald: Er i bestyrelsen på Sølyst og kan tage en snak med dem.

Minikursus i kommunikation / journalistik v. Sofie:
Evald: Ønsker et kursus i hvordan man klare at holde et foredrag. ”Selvtillid”.
Få nogle professionelle til at lave en temadag.
Sofie: Vi søger penge til formålet. Medie træning.
Jan: Vi kan lave kurset selv og optage det på video og lære af det.
Evald: Når man bliver interviewet af en journalist så forlang at se hvad der er
blevet skrevet, inden journalisten forlader en.
Sofie: Man skal helst betragte en journalist som en samarbejdspartner.
Jan: Spørgeteknik transaktionsanalyse.
Sofie: Det er meget vigtigt.
Kim: Er det noget vi kommer videre med?
Sofie: Helt sikkert, Sofie vil gerne øse ud af sine kundskaber.
Sofie vil holde minikursus efter middag, på ca. et par timer.
Sofie: Giver den gas. Vi skal bare trække i bremsen, ved behov.
Grundlæggende kursus ligger ikke lige til højrebenet, men kommunikation.
Man skal gøre sig klart hvad det er man skal ”sælge” og til hvem.
Samt hvilke virkemidler, medier, der vil ramme målgruppen.
Modtageren tænker typisk hvad skal jeg bruge det til og hvorfor skal jeg vide
det?
Man skal sørge for at modtageren kan identificerer sig med budskabet.
Man kan provokere nysgerrigheden, ”Hjemløse i parlamentet”.
Man kan vælge fagblade som socialrådgiveren, eller fodermester nyt, det vil begrænse
målgruppen, men budskabet vil evt. gå direkte ind.

Pressemeddelelse:

Er en miniartikel, der består af.
Overskrift:
Underoverskrift:

Skal Dække, ægge og vække.
Byline skrevet af Sofie eller Niels Pind.

Den omvendte nyhedstrekant.
Kongen er død.
Han fik ondt.
Det startede med...
Per K: var ikke helt med på at SAND folk går lokalt til den lokale presse.
Sofie: Vil gerne skrive presse meddelelsen, men der vil da tit være situationer, hvor de
enkelte medlemmer, selv kontakter den lokale presse.
Per K: Sofie er ansat til at kontakte pressen.
Så skal vi til at vurdere hvilke folk, der er i de forskellige regioner og om de er
egnede til at tale med pressen.
Per K og Evald: Er enige om at man kan eller skal gennemlæse historien før den går i
trykken.
Kim: En del af os har det generelt bedre med at få stillet spørgsmål.
Kim: Har det helt sikkert bedst med at sælge historien og nærmest undgå spørgsmål,
der kan gribe forstyrrende ind.
Sofie: Giver lektier for, til næste gang.
Lav en lokalhistorie, der egner sig til en lokalavis. ”Plante en lokalhistorie”, til næste
kommunikationsudvalgsmøde, som er mandag d. 11. oktober 2010 på Tamu. i
Odense.
Minikursus i kommunikation fortsætter næste gang.

Kim Würtz.

