Bestyrelsesmøde SAND Hovedstaden.

16.02.2022

Deltager: Kim A, Ole B, Arthur, Allan B, Rose, Philip, Brian, Daniel, Mike, Herman, Jonas og Tobias.
Gæster: Maja Stenbroens Jurister og Sara (Jurist SAND).

Dagsorden.
1. Valg af referent.
Tobias vælges.
2. Valg af ordstyrer.
Mike vælges.
3. Dagsorden godkendes.
Alle godkender dagsorden.
4. Sara og Maja (Stenbroens Jurister) vil genren snakke om bank, NemKonto problematikker.
Maja italesætter at der arbejdes med den problematik at det ikke længere er kontakt at hæve i
banken og flere oplever at få lukket MobilePay pga. hvidvaskningsloven.
General dialog i udvalget med Sara og Maja.
5. Charlotte har klaget over Tobias B.
-Klagen bliver læst op for udvalget, forinden har der været dialog om der er ok, at læse dette højt
uden Charlotte deltagelse i mødet. Det bliver besluttet at det kan læses da klagen er sendt til
SAND-Hovedstaden mail.
-Kim udtrykker at hans holdning er at hvis man er på kontoret så er det i sig selv SAND-arbejde, da
man f.eks. står til rådighed for udefra kommende.
-Allan birk forslår en informations tavle, hvor det fremgår hvem er hvem og hvad laver disse.
-Dialog om emnet.
•

•

Snak om hvad SAND Hovedstaden økonomisk skal dække for frivillige.
-Hvis man kommer og er friville på kontoret få man følgende:
(Hvis man er på kontoret, er man frivillig og heraf laver man SAND arb.)
*Transport frem og tilbage.
*Man får dækket frokost med drikkevare fra Natcafe. 21kr.
*Man drikker den kaffe og mælk der er i køkkenet, der kan ikke indkøbes speciel mælk.
Der skal udarbejdes en procedure for dette.
-Afleverer kvitteringer og udfylder udgiftsbilag.
-Kasser gennemgår udgifter en gang om måneden.

•

Hvad godkendes som SAND-arbejde på kontoret, der skal fører til dækning af udgifter.
-Hvis man er på kontoret, er man frivillig og heraf laver man SAND arb.

•

Hvornår kan man få dækket transport.
-Hvis kommer på kontoret og laver frivilligt arbejde får man dækket transportudgifter. Hvis
man laver aftalt SAND-arbejde ude i byen/landet får man dækket transportudgifter.

-Allan birk siger at han har et lille computerværksted og laver
6. Hvordan bliver vi bedre til at tale pænt til hinanden.
Der er dialog om hvordan der kommunikeres i udvalget.
-Kim forslår at bliver bedre til at kommunikerer på b.la. mail. Så alle ved mere om hvad andre laver.
- Philip, udtrykker at det er almindelig kultur at tale pænt.
-Arthur, udtrykker at alle burde kende god skik og orden, ikke snakke i munden på hinanden.
-Daniel, udtrykker at man skal være tydelig i hvorfor man er med i SAND og der ikke skal diskuteres
så meget internt. Husk at rose hinanden, et skulderklap.
-Rose, hvis du syntes andre snakker for meget og man bliver frusteret over dette, husk at sige det
pænt at vi skal videre og ikke sige holdkæft.
-Herman, møde disciplin, hold rundet, mindre afbrydelser og kortere snakke.
-Jonas, det er sagt.
-Brian, det er sagt.
7. Ole vil gerne snakke om hvordan en situation hvor Ulrik stiller op til generalforsamling håndteres.
-Hvis Ulrik stiller op til en generalforsamling, skal Ulrik afvises og have besked på at han ikke er
velkommen i SAND regi.
Alle i bestyrelsen beslutter ved håndsoprækning at Ulrik ikke er velkommen i SAND.
Det beslutte at hvis Ulrik møder op til generalforsamling og ikke vil gå frivilligt, tilkaldes politi.
8. SAND Hovedstaden er inviteret til Banko på herberg Hillerødgade d. 22. Banko starter kl 13.
Oplagt mulighed for at fortælle om generalforsamling.
-Mike deltager på vegne af SAND Hovedstaden.
9. Generalforsamling.
Årsberetning Jonas.
Lokale.
-Der skal sætte en seddel og andet op, så folk kan finde vej.
-Mad.
Arthur tager ansvar for at bestille mad. Der skal bestille til ca 100 mennesker.
Hvem stiller op.
Indgående forslag.
Der er ingen indkommende forslag.
-Der skal laves stemmesedler.

Mike laver stemmesedler.
Det besluttes at Kim Allan finder en xtern dirigent til at afvikle generalforsamling.
10. Evt.
-Udvalget beslutter at deltage i Christians grundlovsdag. Ole, Daniel, Brian og kim tager ansvar for
dette.
Der bliver stem ja til at Tobias B. Hansen (Konsulen SAND) har mandat til at få lukket telefoner hos
Telia.
Husforbi. Mike, Brian, allan birk. Deltager i Husforbi d. 23.02 i møde om udsatte festival. Møde med
Culture Works.
D. 23.02 kommer den nye socialborgmester hos SAND kl 09 til 10, Kim A opfordrer til at deltage.

