SAND hovedstadens bestyrelsesmøde d. 12/1-22 kl. 15
Deltager til mødet: Rose, Herman, Kim, Daniel, Charlotte, Ole, Arthur og Mike.
Dagorden:
1. Valg af referent.
Tobias.
2. Valg af ordstyrer.
Harman.
3. Nyt fra sekretariatet.
Himmelekspressen i Sydhavnen vil gerne have besøg af SAND
Hovedstaden.
Det aftales at Mike, Arthur, Herman og Tobias besøger
himmelekspressen. Mike tager første kontakt.
5. Borgreforslag.
Samarbejde med Hus forbi, som tager 15.000 postkort med ud, sammen
med januar avisen.
Der er pt. et rigtigt godt samarbejde med Hus forbi ift. Borgerforslag og
snart kommende festivaler med Hus forbi og LVS.

6. Generalforsamling
Det vedtages at holde generalforsamling d.24.02.22 kl. 11.
Der skal arrangeres frokost til kl.12.
Det tænkes at det kan afholdes i maskinhallen.

7. Eksklusion (ole)
Ole har oplevet at der har været delt porno på SAND hovedstaden
hjemmeside og påtaler dette som problematisk.
Arthur har slette dette fra hjemmesiden og ekskluderet den bruger der
havde delt dette indhold.

8.evt
Der bliver stille spørgsmål ved om Rose er i SAND målgruppe, ift. om Rose er
eller har været hjemløs. Rose forklarer at hun har en lejlighed, men ikke kan
opholde sig i denne og heraf sover på Cafe Clara.
Udvalget bliver enige om at spørge Ask til definitionen på hjemløs og
målgruppe for SAND. Ask kontaktes pr. tlf. og bekræfter at hvis man er
herbergs bruger er man pr. definition i SAND målgruppe.
Heraf besluttes det at Rose er velkommen i SAND Hovedstaden.

Det besluttes at næste bestyrelsesmøde d. 16.02.22 kl. 15.

Charlotte.
Fortæller at der er kommet nye regler på Cafe Clara, der omhandler at Kbhkommune kræver cpr. nr. på brugerne, så de kan få refunderet penge hos
andre kommuner.
Dette er en udfordring da nogle bruger nok ikke vil bruge Cafe Clara pga. de
ikke ønsker at oplyse personlige informationer.

Rose.
Fortæller om sammen udfordring på Cafe Clara.

Herman.
Herman tager snak om op og det nye Mit-id og der som med Nem-id er et
problem at man skal have billeddokumentation for at kunne få dette.

Arthur.
Fortæller om Grønlændergruppens arbejde sammen med Socialstyrelsen.

