Bestyrelsesmøde SAND d. 20.2.2017
Deltagere: Steen Rosenquist, Martin T Christensen, Rani Henriksen, Harald Gjersøe, Leif Jensen, Ole B
Larsen, Susanne Moos, Bettina Sørensen, Steffen Jensen, Sara Mortensen, Christina Strauss, Susanne
Jørgensen, Ask Svejstrup (ref.).
Afbud: Bo Skytte

1. Generalforsamling i SAND
Steen har overvejet meget, om han vil stille op igen. Han har haft lysten, og har ændret sin beslutning
om ikke at stille op igen til at han alligevel gerne vil, flere gange i sit hoved. Men de sidste par dage har
han haft det så dårligt helbredsmæssigt, at han ikke tror han kan holde til det. I hans overvejelser har
det også spillet ind, at der er kommet flere formandskandidater på banen, som kan overtage posten. Det
gør ham rolig.
Bettina mener, vi kommer til at savne Steen og især hans evne til at gøre en god figur i pressen, og tale
vores sag. Hun synes også han gør et stort arbejde for at reklamere for SAND. Derfor vil hun foreslår, at
vi tilknytter Steen i en funktion, hvor han kan repræsentere foreningen, og så han kan lære den nye
formand op.
Steen påpeger at han vil ses som en støtte, ikke som en der vil tage fokus fra formanden.
Bestyrelsen er positivt indstillet på at tilknytte Steen. Den nye bestyrelse skal spørges om det samme før
vi kan finde ud af, hvad Steens rolle lige præcis skal være.
Forslag til dirigent
Vi har to forslag: Peder Larsen og Hans Stavnsager. Vi går efter den billige (Peder) og holder den anden
(Hans) i reserve.
Indstilling af kandidater, arbejdsgrupper, praktiske forhold osv.
Bettina og Christina vil stille op til formandsposten. Maria Nagel vil muligvis også stille op.
Vi diskuterer, om man kan være formand i SAND og samtidig stille op til en post i et politisk parti. Man
kan selvfølgelig altid stille op for et parti, men man skal være forberedt på, at man på et tidspunkt bliver
spurgt om hvordan man undgår at blande sit politiske partis holdninger ind i SANDs holdninger.
Hvis Christina bliver valgt til formand, stiller Anders op. Hvis ikke hun bliver valgt til formand, stiller hun
op til bestyrelsen.
Susanne Moos stiller op på vegne af Nordvestsjælland. Susanne Jørgensen mener hun bliver indstillet
af SAND Storstrøm til SANDs bestyrelse. Rani tror SAND Nordsjælland peger på ham til SANDs
bestyrelse.
Harald fra SAND Nordjylland bliver nok også indstillet til SANDs bestyrelse.
Der skal skrives en beretning. Den vil Steen gerne i gang med. Hvis der er noget vigtigt, skal man skrive
til Ask eller Steen.

2.

Navnesagen
Status
Tøjfirmaet har endnu ikke reageret på vores forslag om at vi skal have 500.000 til at finansiere
navneskiftet.
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Forslag til navn
Vi skal promovere vores nye navn, siger Steen. Han har fået vareprøver på powerbanks. Han har også
prøver på usb sticks.
Hvis vi skal skifte navn, indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste formål er at
ændre navn.
Vi enig om, at vi orienter deltagerne på generalforsamlingen, men vi sætter det ikke til afstemning. Det
er der ingen grund til, når bestyrelsen er så enig som den er.
Der er ingen nye forslag til navne.
3.

Årsbudget
Der er kommet nye procedurer fra Tilskudskontoret angående vores driftstilskud. Bl.a. skal
der godkendes et årsbudget af bestyrelsen. Ask tager et budgetforslag med.

Socialstyrelsen laver et-årige tilskudsbreve selvom vi har fået en flerårig bevilling. Dvs. at vi hvert år skal
lave et budget. Førhen har vi som udgangspunkt haft det samme budget i hele bevillingsperioden. Ask
har rettet det lidt til fra år til år.
Nu skal der indsendes et budget som er godkendt af bestyrelsen, før vi kan få penge.
Ask gennemgår det udlevere budget. Det godkendes.

4. Hjem til Alle alliancen. SAND sidder i alliancen. Nu laves der er forening. Hvilken
rolle skal vi have: vi kan vælge mellem at være stifter, sidde i advisory board,
medlem og/eller bestyrelsesmedlem
Hjem til Alle alliancen (HTA), hvor SAND er med, udvikler nye tilbud til unge hjemløse. De har
udviklet forskellige koncepter. Et af dem går ud på, at udsatte unge skal ind på Bikubenfondens
kollegier. Det er allerede sket i flere byer, og vil forhåbentlig komme til at ske flere steder og i
større omfang. I alle de koncepter HTA laver, er der en eller anden form for socialpædagogisk
støtte. Der tænkes også beskæftigelse, uddannelse, misbrugsbehandling osv. Man skal hele vejen
rundt om den unge.
SAND har været med fra starten og identificeret en masse problemer og peget på
løsningsmuligheder. Det materiale har alliancen taget med videre og udviklet koncepter ud fra.
Ask koger valgmulighederne ned til, at vi kan vælge mellem at sidde i et advisory board og være
medlem, hvilket også giver os mulighed for at sidde i en bestyrelse. Hvis vi skal være medlem,
foreslås det, at vi sætter en ung hjemløs i bestyrelsen. Advisory boardet består lige nu af udvalgte
folk fra fonde, kommuner, foreninger (SAND, Ungdomens Røde Kors) arbejdsgiver med en social
profil (Falck), uddannelsesinstitutioner (Metropol) og Kommunerne Landsforening. De har og vil
komme til at have en rådgivende rolle.
De unge i SANDs bestyrelse synes vi skal ’nøjes’ med at være med i et advisory board. Steffen
synes vi skal have en ældre, der har rod i ungdomshjemløshed, der kan tale vores sag.
Vi beslutter os for at fortsætte i et advisory board. Vi vil ikke være medlem af foreningen.
5.

SBH foreslår, at vi laver en arbejdsgruppe, der ser på udsmidninger fra boformer.
3 – 4 personer fra hver organisation
Ask er blevet kontaktet af Jakob May, leder af SBH. SBH vil gerne lave en lille arbejdsgruppe med
SAND og SBH folk, hvor vi diskuterer udsmidninger.
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Hvornår synes vi at man med rette kan smides ud – har vi fælles holdninger eller har vi forskellige
holdninger?
Ved at lave en arbejdsgruppe, kan vi rydde grundlæggende misforståelse af vejen.
Rani siger, at vi skal passe på med at blive taget til indtægt for at være i ledtog med SBH. Vi kan blive
taget som gidsel i en sag, hvor en person bliver smidt ud fra en boform, samtidig med at den der bliver
smidt ud får at vide, at SAND også mener udsmidninger er i orden.
Andre siger, at så længe vi tager udgangspunkt i det brugerne siger – og holder os til deres udlægning,
kan det ikke gå helt galt. Harald tilføjer, at det kan give os nogle retningslinjer på området. Det kan kun
være en fordel.
Det kan også være, at man kommer til at diskutere sager som den om Blå Kors i Nordjylland, hvor
tilsynet sagde, at stedet ikke måtte forbyde folk at drikke på værelset.
Vi går med i arbejdsgruppen. Vi vil gerne have en til to med fra SANDs bestyrelse og tilsvarende fra
udvalgene.
Susanne Jørgensen, Christina, Bettina, Rani, Ole B er interesserede i at deltage. Ask vil gerne have en
repræsentant med fra sekretariatet. Det beslutter vi, at der skal være.
Bestyrelsesmedlemmerne går tilbage i deres udvalg og spørger, om der er andre interesserede. Rani
efterlyser et klart mandat til gruppen. Vi er enige om at det er vigtigt, at man skal vide hvad SANDs
holdning er til emnet, når man udtaler sig. Hvis man er det mindste i tvivl, må man spørge en mere
garvet person.
Vi diskuterer klageretten over udsmidninger. Lige meget om man klager eller ej, har den ikke
opsættende virkning og det bringer ikke beboeren tilbage på boformen igen, hvis vedkommende vinder
sagen. Den kan dog have en præventiv virkning. Forstanderne vil ikke smide folk ud med en meget
latterlig begrundelse. Og principielt er det vigtigt, at der er mulighed for at klage.

6. PC ere til alle udvalg – de er købt og står og samler støv på kontoret
Man kan bare henvende sig til SANDs sekretariat, så vi kan aftale hvordan pc’en kommer ud til
udvalget.
Der er også lavet en seddel, man kan skrive navnet på den person, som har pc’en. Vedkommende
skal skrive under på at han/hun har lånt en pc af udvalget. Hver gang computeren skifter ejer, skal
sedlen eller en ny seddel underskrives, og der skal sendes en kopi af den til sekretariatet.
Ask sætter Trekantens pc op og tager den med på torsdag.
Moos vil også gerne have deres sat op, så René kan tage den med 1. marts.
Ole B tager Nordjyllands pc med, når han skal op til Plutos begravelse
7. Evt.
Rådet for Socialt udsatte kommer med en rapport om et par dage. Den forsøger at aflive nogle myter på
beskæftigelsesområdet. Rani har været med i en følgegruppe til undersøgelsen, der danner baggrund
for rapporten.
Steen synes at de sidste to møder har været rigtig gode. Stemningen har været god og han har været
meget glad for møderne. Det har været en ren fornøjelse. Kan vi lære noget af det? Hvorfor har det
været sådan?
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Der er flere der føler det samme. De mener det har haft positiv indflydelse, at der har været tilpas få
punkter på dagsordenen. Der skal heller ikke være for mange tunge emne.
Der er også andre der siger, at kemien har været god.
Sanne siger at Hus Forbi’s bestyrelse har diskuteret, om man skal købe et telt til Folkemødet. Det vil de
gerne gøre sammen med SAND. Det kan vi tage stilling til, hvis de kommer med nogle priser på hvad
det vil koste.
Næste møder bliver formødet til generalforsamlingen. Husk at det er på Mødecenter Odense,
Buchwaldsgade.
Hvis der kommer et meget overraskende forslag, har vi sat et møde i kalenderen d.22. marts.
Ask d. 20.2.2017
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