Bestyrelsesmøde i SAND d. 2.12.09
Deltagere: Ewald Pohle, Leif Jensen, René Holmgren, Torben Christiansen, Per Kragh, Per Ernstsen,
Per Kragh, Ole Skou, Ask Svejstrup (referent)
Afbud: Pia
1. Hvornår kan vi smide folk ud af SAND?
Ask ridser situationen op med Mogens. Det afføder to spørgsmål. Hvornår kan vi smide folk ud af
SAND? Og sekretariatets beslutninger og handlinger i denne forbindelse?
I vores vedtægter står der ikke noget om eksklusioner. Man er født medlem af SAND og man kan ikke
fratages sin fødselsret. Derimod kan man godt give folk en pause. Ole foreslår, at man reviderer
vedtægterne og skriver en eksklusionsparagraf ind. Der skal laves en eller anden sikkerhedsventil. Han
foreslår, at vi nedsætter et udvalg, der arbejder med SANDs vedtægter så de tager højde for dette og
samtidig kan vi opdatere dem lidt. I samme ombæring kan vi lave et sæt vejledende vedtægter for et
sandudvalg.
Birthe tilføjer, at der er en diskussion om hvornår man kan repræsentere SAND. Et er at være med i
SAND et andet er at repræsentere SAND. Det kan være vigtigt i forhold til at meddele omverdenen det
ene eller det andet.
I går var der generalforsamling i SAND Fyn. Der var et formøde, hvor Ask og Ole var med. Der var
forslag om at ekskludere Mogens. Det havde bestyrelsen besluttet ved sidste møde, hvor Mogens ikke
var der. De henviste til en forretningsorden, hvori de havde skrevet, at man kan give en pause til folk på
5 år. Mogens var selvfølgelig sur og skuffet, og gik sin vej. Han lovede at det sidste ord ikke var sagt i
denne sag.
Vi har lovet at sende en orienteringsskrivelse ud til alle de fynske kommuner samt boformerne på Fyn.
Desuden henvender vi os til Udsatterådet og beder om at Else Ditlevsen skal have plads i rådet i den
nye konstituering.
Vi er enige om, at det er vigtigt, at vi skal give os selv en mulighed for at smide folk ud. Det går ikke at vi
har en mand/kvinde, der går rundt og laver så meget rod.
Det vi har brug for er at der er opbakning fra bestyrelsen til den beslutning der er truffet af sekretariatet
omkring håndteringen af denne sag. Det er der.
Vi snakker om hvor hurtigt og hvor meget bestyrelsen skal orienteres om. Dette tilfælde viser tydeligt, at
sekretariatet skal orientere hele bestyrelsen om hvad der besluttes. I dette tilfælde ville
bestyrelsesmedlemmerne have stået last og brast med Sofie og sørget for han var røget ud.
Ask synes det er vigtigt, at bestyrelsen skelner mellem deres rolle som kursusdeltagere og som
bestyrelsesmedlemmer. Når de er på kursus er de kursister og skal ikke blande deres
bestyrelsesmedlemskab ind i det ved at sætte spørgsmål ved sekretariatets beslutninger. Det hører
bestyrelsesmøderne til.
Vi beslutter, at der skal nedsættes et udvalg med Ole i spidsen. Desuden går Per og Per med i
arbejdsgruppen. Gruppen skal arbejde med vedtægterne på alle niveauer.
2.

Nyt fra sekretariatet
a. Brugen af rejseboner
Ask opfordrer til at medlemmerne sender de røde slipper ind til Susanne og samtidig minder
udvalgsmedlemmerne om at gøre det samme.
b. Info om arrangementer mm

Side 1

Giv din hånd og Miinto (et tøjfirma) laver et arrangement d. 22.1.10, på Rådhuspladsen. Det drejer sig
om at få delt noget tøj ud til de hjemløse. SAND har lovet at reklamere for arrangementet. Det står i
vores kalender.
Discus vil gerne lave noget med os næste år, hvor vi forsøger at sætte fokus på hvad hjemløse og andre
udsatte kan bidrage med til erhvervslivet af kompetencer og erfaringer.
Master Fatman har givet 20 nøgler til hjemløse så de kan bo i hans lejlighed. Der bor pt 4 personer.
Kommunikationsgruppen har talt om at lave noget d. 10.12 i Kbh. på Christiania. Ask har lovet at stille
op til noget d. 13.12. men er ikke helt klar over hvad det er. Det er i forbindelse med alternativt
bundklimamøde.
Kommunikationsgruppen vil gerne købe et par stativer til pjecer mm til campingvognen. Det synes vi er
en god idé.
3.

Fattigdomsåret 2010
a. Skulptur udstilling i fire byer. Campingvognen skal med rundt.
SAND udvalgene i Aalborg, Odense, Århus og Kbh har sammen med sekretariatet søgt om at få i alt
400.000 kr. til at løfte fattigdomsåret nationalt/lokalt. Det gøres ved en vandreudstilling og tilhørende
arrangementer. Bestyrelsen har fået tilsendt en kopi af ansøgningen pr mail.
Udstilling skal desuden være i parlamentet i uge 5.
Fattigdom er det officielle tema for næste år. Det åbnes officielt d. 21.1.2010. Vi har møde med PU og
resten af feantsamedlemmerne på mandag. Her forsøger vi at finde ud af om det kan være interessant
at tage til dette. Der vil i uge 44 være fokus på Danmark fra EU's side.
Til udstillingen i uge 5 kan der inviteres 50 personer om dagen. Der holdes et åbningsarrangement, hvor
vi skal være der. Desuden kan vi bruge udstillingen til at promovere SAND. Derfor kan vi invitere folk
ned i løbet af den uge, den står der. Per er der i forvejen fordi han skal køre skulpturerne derned. Vi taler
om at Sofie kan tage derned. René vil også gerne derned. Vi vil gerne invitere Servicestyrelsen. Vi skal
også invitere nogle af søsterorganisationerne, LVS, SVID, LAP, Hus Forbi, Helle Bro
(arbejdsmarkedsdirektør i Holstebro), Brobyggerselskabet i Ålborg, Palle Eli (Århus), SBH, Pernille fra
Holbæk, Per Hjelm fra Kirkens Korshær i Aalborg, Tina Wilds fra Københavns Kommune, Mikkel
Warming. Birger Kruuse (chef for voksenudvalget i Vejle). Generelt projektlederne fra
strategikommunerne. Ask vil gerne invitere folk til arrangementet før jul. Flere idéer til hvem vi skal
invitere skal meddeles Ask inden for den næste uge.
Ask finder ud af hvornår der er sidste frist for at sætte navne på deltagere.
b. Stop Fattigdom nu. Der er lavet et skrift på initiativ for Socialpoltisk Forening.
Vi kan godt tilslutte os det skriv der er lavet.
Det er socialpolitisk forening, der nu er tovholder på de danske initiativer under fattigdomsåret. Før var
det EAPN. Der er lavet en hjemmeside, www.stopfattigdom.nu, hvor det er meningen at alle skal melde
arrangementer til.
Der er flere der synes de ikke bliver lyttet til i socialpolitisk forening. Det er som om man ikke er helt
velkommen. Det er vi lidt kede af.
Vi lader Carsten Sørensen, Stig B og Erik Hansen tage møderne i EAPN/socialpoltisk forening. René
har lovet at støtte Carsten, hvis han har brug for det.
Vi diskuterer, om vi skal forsøge at få en europæisk brugerorganisation op at stå. Ask har spurgt Per K
Larsen om hans idé om hvordan en sådan organisation kan laves. Det kræver at vi får
hensigtserklæringer fra alle lande og at der er et land, en organisation, os, der står for organiseringen og
laver nogle helt klare rammer for hvordan et netværk eller en organisation skal se ud.
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Birthe siger, at der ikke er særlig mange andre lande, der har fokus på brugerorganisering. Det er ikke
det der fylder.
Bestyrelsen vil gerne have at vi bruger noget tid på at får en europæisk brugerorganisation. Hvis der
ikke er tid må vi søge nogle penge til noget løn til en projektansættelse.
Servicestyrelsen vil selvfølgelig gerne være med på sidelinjen, men Birthe har ikke så meget
fornemmelse for hvor ministeriet står i forbindelse med at give penge til det.
4. Oprettelse af en ny demokratiarbejdsgruppe
Leif El vil gerne have lavet en demokratiarbejdsgruppe. Den skal være aktiv i forbindelse med valg men
også forsøge at sætte fokus på hjemløses deltagelse i demokrati og den demokratiske proces.
René havde 4 hjemløse med ned til valgstedet for at stemme. Det var meget svært for ham at få
udleveret stemmesedler til dem. Det vil være oplagt at beskæftige sig med de barrierer, der er i
forbindelse med valg. Birthe fortæller om tidligere tiders fokus på at få svage grupper til at stemme. Det
kan man åbenbart stadig have brug for at sætte fokus på.
Der manes til forsigtighed omkring Özlems rolle i projektet. Det kan give bagslag at binde sig op på et
bestemt politisk parti.
Vi vil støtte forslaget men vente med at lave den til efter næste generalforsamling. Dels pga.
arbejdspres, dels fordi man er tættere på næste valg. Det vil sikre at energien kan bære hele vejen til
valget.
5. Nye lokaler
Stig har udspecificeret hvilke udgifter vi talte om sidste gang. Nogle af tallene er skøn, hvor de kan
svinge lidt den ene eller den anden vej.
Vi taler om fordele og ulemper ved at have en fælles server. Vi er enige om, at vi ikke vil have andre til
at have adgang til vores server.
Vi er enige om at adskille SAND og SAND hovedstadens lejekontrakter.
Ask informerer om, at han før et styregruppemøde i huset har meddelt deres leder Mette om, at flytter,
men Ask vil ikke meddele hende det skriftligt før vi har skrevet under på en ny lejekontrakt. Det er der
enighed om er en god idé.
Når Stig T har fået udformet en lejekontrakt får vi selv en advokat på for at sikre, at det hele er som det
skal være før vi skriver under.
6. Eventuelt
Vi tager kalendere med til fælles SAND møde d. 15.12. Hvert udvalg skal sørge for at tage det antal
kalendere med hjem til udvalget de skal bruge. Carsten sætter navne på postkort man kan bruge som
forside. Der tages også andre postkort med til indlæg.
Per E har talt med folkene med den rullende dj pult, der har solfangere på. De vil gerne sætte solfangere
på vores campingvogn. De vil gerne være med til at sætte solfangere på vores campingvogn. Per
undersøger lidt mere om priser.
Puljen til bostøtte er meldt ud. Det er de øvrige kommuner, der kan søge den. Det vil typisk i de
kommuner hvor der er forsorgshjem, der kan søge den. Per K og Ask har fået tilsendt et link fra Birthe.
Per sender den videre rundt i SAND netværket.
Ole har talt med nogle af de folk, der er kommet i udsatterådet om at det kunne være en god mulighed
for at lave erfaringsudveksling, at man lavede en eller anden form for netværk. Her kan man også lave
nogle kurser, hvor man diskuterer faglige ting og får koordineret vores indsatser rundt omkring. Det står
Ole for.
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Ole vil også gerne lave en temadag for strategikommunerne så vi får samlet lidt op på hvordan det går
med at få sat tiltagene i gang i kommunerne og hvordan det går med inddragelse af brugerne. Dvs. der
både skal være noget indhold og noget proces i det.
Servicestyrelsen vil gerne være med til at lave et sådan arrangement. De har lavet noget af det samme
for kommunerne.
Vi diskuterer hvor villige kommunerne er til at inddrage brugerne. Selvom kommunerne kan virke lidt
afvisende, så kan de, vurderer Birthe, at kommunerne ikke kan undvære at få input fra brugerne.
Vi har svaret på en høring fra ministeriet. I fik det tilsendt. Det er lagt på hjemmesiden og Ole har lovet at
skrive en lille tekst til det, så det bedre kan forstås.
Leif fortæller at der er en lokal SAND mand, der har gået og vist fortrolige papirer. Det er sket i
forbindelse med Soc. man. d. 22.9. og d. 3.11. Det har været sager om hvem der har brugt penge til
hvad i det lokale udvalg. Der er forskel på om det er personsager eller sager, der er generelle forhold i
det lokale udvalg. Det er meget uheldigt, synes Leif.
Sekretariatet tager fat i personen og påtaler hans dårlige dømmekraft.
Vi, i form af Ask, har sagt ja til at lave et arrangement d. 10.2.2010 på den sociale højskole i Odense,
hvor vi præsenter os selv. René vil gerne deltage.
Kursusgruppen holder møde i morgen hvor vi laver en kursuskalender.
I januar laver Per K og René formentlig en tur til det sydsjællandske i januar, hvor de vil forsøge at få en
udvalg op at stå. René kontakter forsorgshjemmene i området. Jørn, der er med i københavnerudvalget,
er flyttet derned. Han kan tænkes ind i arbejdet. Birthe og Ole S vil gerne deltage, hvis der er brug for
det.
Ewald er blevet kontaktet af en beboer på Østervang, der gerne vil have gang i et beboerråd. De har,
ifølge ham, nogle problemer. Det går Ewald i gang med sammen med Hansen.
Sekretariatet holder lukket fra d. 19.12.09 til d. 3.1.10. Ask holder ferie i uge 2 og sikkert dele af uge 3.
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