Dagsorden for bestyrelsesmøde SAND hovedstaden 04-03-2021. kl. 15.30.
Konstituerende møde.
Hvor udvalget organiserer sit arbejde og herunder fordeler poster og arbejdsopgaver imellem sig.
Mødet afholdes på Zoom.
(Der må Max være 5 fysisk til stede på Sundholm pga. Corona.)
1. Formanden byder velkommen.
Tidligere formand Kim Allan byder velkommen.
2. Valg af ordstyrer.
Tobias vælges til ordstyrer.
3. Valg af referent.
Tobias vælges til referent.
4. Godkendelse af dagsorden.
Alle tilkendegiver at de godkender dagsorden.
5. Tobias/blivende medlem præsenterer.
• SAND Hovedstaden primære opgaver.
-Tobias gennemgår §2 i SAND Hovedstadens vedtægter.
-Hovedstadens formål er vigtige ift. §18 midler og hvad disser er bevilliget til.
-Tobias kommer med kort oplæg ang. udvalgets arbejdsopgaver. Som politisktalerør, boform besøg,
oplysning af hr. og fru. Danmark (folkeoplysning), bisidder arbejde, opsøgende arbejde og skaffe
nye frivillige.
-Kim siger at hovedstaden arb ligger i hovedstaden selv hvis andre kommuner at givet §18
-Daniel deler ud af sin erfaring, ift. konkrete opgaver og hvorledes disse kan opstartes.
-Klaus siger, at han tænker at udvalget skal søges bredt, blandt kommunerne ift. §18.
-Tobias siger at der ikke bare skal søge for at søge, der skal være mål med ansøgning. Samt at 2021
er et ”prøve” år for at se hvordan det er at arbejde så bredt. Da det er første gang at udvalgte har
bevillinger fra 7 kommuner.
-Daniel siger, at netværk dannelse og bisidder er meget vigtig og det gør at udvalget automatisk
kommer bredt ud. 2020 med Corona er medvirket at alt er blevet komprimeret og hjemløse er
blevet glemt. Der er et kæmpe arbejde i at formidle denne udfordringer for hjemløse og Corona.
-Charlotte fortæller at hjemløse kommer til KBH pga. det er billiget.
-Daniel rette med at Kbh. er det dyreste sted at opholde sig.

-Helena stiller spørgsmål ved hvordan og hvad udvalget skal bruge §18 midler til, samt appellerer
Helena for at udvalget holder benene på jorden.
-Helena ønsker at vide hvordan der er adgang til kontoret.?
-Kim forklarer at det er udvalgets kontor og der findes 3 nøgler som Ask bestemmer hvem der skal
have. Udvalget har adgang når sekretariatet har åben, eller en nøglebærer fra udvalget er til stede.
-Daniel forklarer at kontoret ikke er en varmestue, men et kontor. Et sted at arbejde.
-Arthur understreget at han ikke ønsker at kontoret er en varmestue, men det er en arbejdsplads,
er neutralt sted.
-Klaus udtrykker at kontoret er et administrativt kontor.
-Jonas siget at det i 2020 (grundet Corona) har været sådan at man skal lave en aftale om at komme
på kontoret. Jonas udtrykker klart og tydelig at SAND er en politisk interesseorganisation og har et
klart og beskrevet formålet.
-Tobias runder af, kontor er til arbejde og der er plads til at have snak med rundt om boret, med
mennesker der opsøger kontoret eller hvis der er lavet aftale om et møde, med et udvalgsmedlem
fra SAND Hovedstaden.
-Charlotte spørg om hvor går grænsen for lokal politik og landspolitik.?
-Jonas svare ved at man Udvalget arbejder lokalt, men der også er plads til at snakke landspolitik.
Men at man ikke snakker landspolitik til kommunale angementer.
-Klaus udtrykker at vi skal arbejde lokalt og der skal være plads til lokalpolitik.
-Ole P. fortæller at Frederiksberg kommune har hjulpet ham, da Københavns kommune ikke
kumme hjælpe ham. Ole spørg hvor meget samarbejde der mellem hjemløse enheden og SAND?
Og hvordan kommer der samarbejde.
-Daniel svarer at der er et ok samarbejde og det kan blive bedre og den bedste måde er at blive
bisidder og der for man god indflydelse på hjemløse situationen.

-Tobias gennemgår bevilligede §18 midler og formål de er søgt til.
• Hvilke kommuner har i fået §18 fra og til hvad.
2000 fra Rødovre
4500 fra Glostrup
4500 fra Gladsaxe
5500 fra Høje-Taastrup
6000 fra Ishøj
9000 fra Albertslund
75000 fra Frederiksberg.
§18 er bevilliget til følgende formål.
Mødeaktiviteter. Arrangement. infomateriale. Kursus/konferencer.
Transport, boforms besøg, bisidning. Folkeoplysning.
Tobias forklar følgende.
Der er i regnskabet fra 2020 ubrugte midler fra Københavns kommune på 14430 kr. Som vil bliver forsøgt
overført.

-Tobias opfodre til årskalender, til næste møde.
-Daniel vil gerne have at Corona bliver et emne, ren politisk og at beskrive det.
• Roller i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, Næstformand og Kasserer (og evt. Sekretær) på det
førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, eller umiddelbart efter generalforsamlingen
ved et konstituerende bestyrelsesmøde, som kan afholdes uden yderlige varsel.
Der er et nyt ansigt ved mødet Ole Pedersen og der dialog om at Ole kan suppleres ind i udvalget.
Tobias spørg, Hvordan skal der stemmes?
-Det bliver vedtaget at der ikke skal afstemmes med på Zoom.
-Der stemme ved håndsoprækning.
-Ole Petersen bliver stemt ind SAND Hovedstaden. Alle stemmer JA, ingen stemmer Nej.

6. Præsentationsrunde.
• Hvad er din baggrund.
• Hvad er din erfaring.
• Hvad vil/kan du bidrage med?
Kandidater til formandsposten.
-Artur stille op som næstformand/formand.
-Charlotte stiller op som formand
-Klaus stille op som formand.
-Jonas stille op som formand.
-Herman vil gerne være presse ansvarlig.
-Klaus fortæller sin erfaring i forholdt til uddannelser mm. Jurist, tidligere siddet i bestyrelser i
forsikringsbranchen o.l.
Klaus baggrund og erfaring som og med hjemløshed, har været hjemløs i 5 måneder og har fået god indsigt
i de 5 måneder. Klaus vil gerne byde ind med sin erfaring og arbejde for hjemløse.
-Jonas fortæller et han tilbyder sig og ønsker at dele opgaverne ud. Jonas har været hjemløs 7 år på
herberger mm, bor pt i en udslusning bolig, har været med i SAND i 6-7 år. Jonas er repræsentant i SAND
Bestyrelsen.
-Arthur baggrund har været hjemløs i et halvår, har lavet meget foreningsarbejde i Grønland.
-Charlotte har boet på herberg, været gadehjemløs og brugt natherberg og har oplevet hjemløshed er på
egen krop.

7. Valg af formand.
Afstemning til formandsposten.
Der stemmes ved at der sendes en sms til Tobias.
Tobias er stemmetæller.
Alle kan stemme en gang på hver opstillede.
Der bliver afstem pr. sms.
Der kommer 12 stemmer ind i alt.
Afstemning som følgende:
Jonas 3 stemmer.
Klaus 3 stemmer.
Arthur 3 stemmer.
Charlotte 3 stemmer.
Afstemning er ugyldig.
-Arthur vælger efter første afstemning af trække sig ud af valget og det gælder både til formand og
næstformand.
Afstemning nr. 2 til formandsposten.
Der stemmes ved at der sendes en sms til Tobias.
Tobias er stemmetæller.
Alle kan sætte en stemme.
Der bliver afstem pr. sms.
Der kommer 8 stemmer ind i alt.
Klaus 4 stemmer.
Jonas 2 stemmer.
Charlotte 2 stemmer.
Tillykke til Klaus som SAND Hovedstaden nye formand.

8. Valg af næstformand.
Kandidater til næstformandsposten.
Jonas stiller op.
Der bliver vedtaget ved håndsoprækning at Jonas vælges til næstformand. Da Jonas er den eneste der
tilbyder sig.
Tillykke til Jonas som SAND Hovedstaden nye næstformand.
9. Valg af sekretær.
-Ingen stille op og der må suppleres ind senere.

10. Valg af presseansvarlig (evt).
Bliver vedtaget som emne til næste udvalgsmøde.
11. Billede af samlet bestyrelse.
Jonas tager billede og sender til Tobias på mail.
12. Bestyrelsens vision for 2021 (hvad vil bestyrelsen gerne opnår/arbejde hen imod ?).
Bliver vedtaget som emne til næste udvalgsmøde.

13. Info fra sekretariatet.
Bliver vedtaget som emne til næste udvalgsmøde.
14. Dato for næste møde (plejer at være fast, første mandag i måneden.)
-Der indkaldes til møde mandag d.0.3.2021 kl. 15.
-Jonas udtrykker at der er en udfordring med indkaldelse frist på 7 dage, ift. møde på mandag.
15. Evt.
• Repræsentant til SAND Bestyrelse Jonas.
• Facebook.
• Karl skal/kan suppleres ind i SAND Hovedstaden.
-Bliver vedtaget som emne til næste udvalgsmøde.

