Dagsorden SAND hovedstaden bestyrelsesmøde d.9/6-21 kl 16

1. Valg af referent
jonas vælges som referent
2. Valg af dirgent
jonas vælges som referent
3. Nyt fra sekretariatet
Tobias fortæller at der er om-bold på Rådhuspladsen på søndag hvor der er
samlet et hold. Men alle er velkommen til at møde og se på eller deltage.
På torsdag d. 17. juni på enghaveplads er der igen bank aktion sammen med
Gang i Gaden, værested der høre under settlementet. Der er samtidig folkemøde
hvor Herman kommer til at være live til Hus forbi´s live kanal.
Lørdag d.26 inde på Rådhuspladsen er der ”dont punish” med bruger
fortegningen og brugernes akademi hvor Christina Strauss kommer og holder en
tale.
Tobias nævner at SAND måske kommer til at stille med cyklen og deler noget info
materiale ud om zone forbud mm.
Tobias fortæller at det måske bliver online, så han undersøger om der bliver et
fysisk event.
D.20. juni bliver der åbnet for §18 ansøgninger i Frederiksberg kommune. Tobias
lave forarbejdet til ansøgningen på samme måde som i Kbh. og sender til jonas
der kigger det igennem og sender det vider til resten af bestyrelsen der tager
beslutning om der er noget der skal laves om inden den bliver sendt af sted.
Der er muligt at indstille til Frederiksberg frivilligheds pris. Der er ikke nogen fra
bestyrelsen der her nogle forslag til hvem det skal være. Der indstilles ikke nogen
til prisen.
Der kommer besøg fra Saxenhøj d. 22. juni kl. 13 hvor SUS kommer med nogle
ansatte der er på uddannelse. Der er blevet spurt om der er 1-2 der kan deltage.
Jonas og måske Charlotte deltager.
D. 10. juni er der arbejdes gruppe om boformer og psykiatri der kommer til at
handle om boformer i hovedstadsområdet.

4. Opfølgning på grundlovsdag d. 5. juni
Vi deltog til grundlovsdag i maskinhallen på sundholmen.
Der var desværre ikke så mange bruger fra sundholmen der deltog.
bisiddercyklen blev brugt for første gang.
kim Allan deltog i dialogen i stedet for Allan birk.
Generelt var det en god dialog på dagen og folk var generelt meget
imødekommen om, hvordan man skal bruge maskinhallen fremover.

5. Opfølgning på arbejdsgrupper (det er lang tid siden vi har hørt fra arbejdes
grupperne).
Punktet tages op efter sommerferien.

6. Årshjul
Jonas ringer til Lærkehøj og Linde vang og aftaler en dato hvor vi kommer og
besøger dem med henblik på at høre beboernes holdninger til hvad der skal
gøres på hjemløse om rådet ift. kommende kommunalvalg.
Vi forsøger at lave en aftale i juli måned hvor Herman og ole og jonas
deltager.

7. Planer for sekretariatets sommerferie i juli måned.
Bestyrelsen vil forsat holde møde og forsøger at besøge en boform i juli
måned.
8. Kost til møder.
Bestyrelsen beslutter at hvis der ikke bliver købt mad til møderne må man
gerne købe noget med hjem på SANS Hovedstadens regning og efterfølgende
få refunderet mod at man har en kvittering. Taksten for kost vil være efter
SAND takster.

9. evt.

Nøgle til kontoret.
Bestyrelsen beslutter at formanden Jonas gerne må få en nøgle til kontoret.
Besøg fra kolliget
Johnny er ansat på kolliget og fortæller han gerne vil lave et projekt om hvordan
man skal håndtere hjemløses gæld til transport. Det skal muligvis være gratis.
Projektet er ikke helt oppe at køre men der bliver sprut om SAND/sand
hovedstaden vil bakke op om projektet.
Det besluttes at sand hovedstaden gerne vil bakke op om projektet
Godkendelse af referat
Vi beslutter at det møde vi havde hvor kim ikke vil godkende. Tager vi referatet
med til næste møde og beslutter om beslutningerne kan vedtages.
Næste møde bliver mandag d.5. juli kl. 16

