SAND Aarhus og omegn
Referat bestyrelsmøde den 20/4 2015.04.22
Tilstede: Casper. Anders. Michael. Odd. Kaffa.
Punkt : 1. Unge Crew. Der er i bestyrelsen enighed om at tildele en suppleant
plads til en fra Unge crew. Vi beder derfor Unge crew at snakke sammen om
hvem de ser som talsmand/kvinde for dem i gruppen.

Punkt: 2. Der er bred enighed om at vi har en talsmand/kvinde i udvalget, og det er
Christina der udtaler sig på SAND Aarhus vegne, dog kan formanden også udtale sig.
Dette er valgt for ikke at have for mange der taler i øst og vest på udvalgtes vejen
og vi ikke taler i mod hinanden til presse og andet.

Punkt: 3. Der har været tale om gaver og andet vi får ind som støtte eller sponsor gaver
som billetter til koncerter. Nogle mener ikke vi er hjemløse nok eller udsatte til
at vi i udvalget kan tage i mod en tur ud og høre musik. Dette skyldes at der
har været ballade i andre udvalg omkring sammen emne. Der bliver taget hånd om
punktet og vi er mere forsigtig i vores virke.

Punkt: 4. Det er besluttet, at der er åbent bestyrelsesmøde mandag den 4/5 hvor alle kan komme og være
med. Indkommende forslag kan skrives på vores facebook side eller på vores mail.
Der vil på mødet blive valgt en repræsentant fra unge crew, der går ind i bestyrelsen som
suppleant.

Punkt: 5. Sand tøj og logo. Da vi er SAND’er er det vores opgave at fremtræde og optræde sobre og venlige.
Endvidere er det ikke velset, at man har logoer fremme hvis man står med øl eller joint i det
offentlige rum. Der bedes tænkes meget over dette, da vi ikke vil svine navnet SAND til.
Vi har et ansvar vi skal leve op til. Alle er enig om dette, og der arbejdes på at få det helt ind
under huden… så tag en trøje eller lignende over Sand logo, det er okay.

Punkt: 6. Der vil i den kommende tid blive udarbejdet arbejdsgrupper, og her tænkes der både det vi skal
lave i Aarhus omegn, men også de ting der er i gang i SANDland.
Et af de emner der er gang i er et grønlandsk projekt hvor af flere der er med i mere følger når der
er kommet lidt mere gang i den og folk har fået meldt sig helt til.

Punkt: 7. Bi projektet står lidt i stampe men lever endnu, og mon ikke det kommer op og stå stille og roligt.
Navne som Christina, Casper, Flemming, Odd er nævnt som mulig folk, der gerne vil arbejde med
dette område. Vi ser hvad der sker og håber det kommer op og stå.

Punkt: 8. Tillidsmand kursus. Alle bedes melde sig til, især hvis man ikke har været afsted.
Bedst er LVL 1 og så til LVL 2.

Punkt: 9. Der skal skrives ansøgning til sekretariatet om hjælp til flere penge, da vi ikke fik ret meget
i § 18 midler.. der er snakket om 3000 til 5000 kr. Kaffa prøver at udarbejde et budget
der kan vedlægges.

Punkt: 10. Tavshedspligt. Da vi er en sød og god lille blanding af Sand folk og FMS folk skal man huske,
at det er 2 forskellige ting som helst ikke skal blandes for meget sammen. Og det betyder
at man helst ikke, som i slet ikke, må snakke sager eller navne på personer der omhandler
SAND arbejde. Da vi har Tavshedspligt skal dette overholdes så godt som muligt.

Punkt: 11. Der vil inden sommerferien starter blive afholdt et stort arrangement i bunden af
Jægergårdsgade
i samarbejde med Værestedet, Hus forbi, Fundamentet, Step 2, Nappifik, Karmark,
Heroinbehandling, De opsøgende tandlæger og mange flere. Ideen er at inviterer
sagsbehandler fra Jægergården samt borgemesteren og hans stab samt Socialrådmanden til at
komme på besøg, og vi som SAND Aarhus og Omegn kan få sagt hej og her er vi og vi er jer.
Det her bliver stort og der er samarbejde med andre.

Dette var hvad vi havde på mødet den 20/4 2015. Tak for et godt møde hvor ANTV var forbi
Og optag lidt af mødet. Christina udtalte sig til kamara på Sand Aarhus vegne.

Kaffa.
Formand Sand Aarhus og omegn.

