Dagsorden for bestyrelsesmøde SAND StorSrøm 08-03-2021. kl. 11.00.
Konstituerende møde.
Hvor udvalget organiserer sit arbejde og herunder fordeler poster og arbejdsopgaver imellem sig.
Mødet afholdes på Zoom.
Deltager: Robert, Mette, Linette og Tobias.
Bjarne deltager ikke, men vil gerne være med i SAND Storstrøm.
1. Formanden byder velkommen.
Robert byder velkommen og siger det er dejligt at se alle og der skal tages stilling til punkt nr.1.
2. Valg af ordstyrer.
Tobias
3. Valg af referent.
Mette.
4. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.
5. Tobias/blivende medlem præsenterer.
Tobias læser op fra vedtægter med fokus på st. 2, udvalgs formål og dette afføder en snak i
udvalget om opgaver og indholdet af disse.
Tobias laver en gennemgang af bevilligede §18 midler og hvad disse er bevilliget til.

§18 midler:
15000 – Næstved
6000 – Køge
5000 – Guldborgsund
3000 – Lolland
Alle midlerne er givet til klassisk SAND arbejde, med opgaven i 2021 består i at udvalget
skal ud og arbejde i kommuner de normalt ikke har arbejdet i.
Tobias opfordrer udvalget til at udarbejde et årshjul ved næste møde.
6. Præsentationsrunde.
Da alle deltagende ved dagens møde er kendte i udvalget, springes punkt 6 over.

7. Valg af formand.
Robert stiller op til formandsposten.
Linette stiller op til formandsposten.
Linette bliver bedt om at sætte nogle ord på hendes tanker og visioner for rollen som formand.
Linette kan ikke sætte ord på og er helt stille, der opstår en snak i udvalget om at det er meget
vigtigt at formand er vidende om, at formanden er ansigtet på udvalget og skal være klar og villig til
at og kunne sætte ord på udvalgets meninger. Dette kan f.eks. være til en junalist, politisk
arrangement e.l.
Linette trækker sig fra at stille op og kan godt se, at hun ikke er moden til at varetage denne
opgave. Det bliver aftalt at udvalget skal huske på at give Linette opgaver, som hun kan varetage og
som han hjælpe Linette med at blive stærkere i sin holdninger om SAND´s arbejde og kunne
udtrykke dem.
Tobias opfordrer Linette til at begynde fast af læse Husforbi og SANDsigeren for at få indsigt og
flere ord, til at kunne formidler budskabet om SAND arbejde.
Robert bliver valg.
Af en enigt udvalg, ved håndsoprækning. (Fredsvalg)
8. Valg af næstformand.
Mette.
Af en enigt udvalg, ved håndsoprækning. (Fredsvalg)
9. Valg af sekretær.
Ingen valgt, det tages løbende.
10. Valg af presseansvarlig (evt).
Mette vælges til presseansvarlig.
11. Billede af samlet bestyrelse.
Billede fra 2020 bruges igen.
12. Bestyrelsens vision for 2021 (hvad vil bestyrelsen gerne opnår/arbejde hen imod ?).
-Besøge væresteder og boformer og fortælle om SAND arbejde og SAND Storstøm.
-Informerer nye hjemløse om hvad SAND tilbyder.
-Hører til hvorfor de er blevet hjemløse, for at kunne tilbyde at løse problemer som bisidder.
-Kontakte/finde Unge hjemløse og få dem til at formidle deres historie, så verden kan høre din
historie,, der er brug for din stemme.
-SAND har brug for nye kræfter.
-Fortælle om at SAND kan tilbyde bisidning.
-Opsøge gadehjemløse, Mette vil gerne gå en tur med Gadeteamet i Næstved.
-Oplyses befolkningen om det store problem der er for og med hjemløse.

13. Info fra sekretariatet.
Valg af repræsentant til SAND bestyrelse.
Mette Larsen vælges til repræsentant.
14. Dato for næste møde
Mandag 05.04.2021 kl11.
Til dagsorden til mødet, arbejd med et årshjul.
15. Evt.
Det er ingen ting til evt.

