Til SAND.
Jeg indsender hermed følgende forslag til betragtning ved den opkommende GF 30/3.
Vedtægtsændringer;
Til paragraf 2, Formålsparagraffen foreslår jeg at der tilføjes “SAND repræsenterer interesserne for
alle hjemløse i Danmark uden undtagelse og diskrimination, hvad enten det er alder, køn,
etnicitet, religion, fysisk eller psykisk handicap, seksualitet eller nationalt tilhørsforhold. Politiske
eller personlige prioriteter må aldrig stå i vejen for at lade SAND fungere som et uafhængig og
ucensureret talerør for samtlige årsager til og konsekvenser af hjemløshed eller nogen mennesker
påvirket deraf”.
Til paragraf 4, Eksklusion og udelukkelse foreslår jeg tilføjelsen “at alle sager i denne henseende
skal følger og opfylde de til enhver tid gældende procedurer inden for dansk foreningsret med det
formål at beskytte både enkeltmedlemmer og foreningen som helheds rettigheder og interesser”.
Til Paragraf 6, Bestyrelsesparagraffen foreslår jeg tilføjelserne “Sekretariatet er underlagt
Bestyrelsens myndighed og skal følge den af formanden og bestyrelsen fastlagte linje på alle
områder.
Bestyrelsen skal sikre sig, at Sekretariatet ikke blander sig i eller tager parti i tilfælde af
uoverenstemmelse eller konflikt mellem både enkeltmedlemmer og de lokale SAND-udvalg.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle misbrug af SAND-midler og ulovlige handlinger fører til
fjernelse af de pågældende fra hverv i SAND’s organisation og udelukkelse fra at holde disse i en
angivet periode og/eller eksklusion i særligt grove tilfælde.
Bestyrelsen kan i tilfælde af dokumenterede brud på loven til skade for SAND, afskedige
sekretariatets medarbejdere og fjerne indehaverne af valgte tillidshverv i SAND, fra
arbejdsgrupper og som frivillig. Nærmere procedurer mht dette fremsættes i SANDs
forretningsorden.
Alle valgte medlemmer af SANDs bestyrelse har pligt til at rådføre sig med det lokaludvalg, de
repræsenterer inden vigtige beslutninger og at holde både deres suppleant og forpersonen for
deres lokaludvalg informeret om aktuelle emner i tilfælde af behov for at skulle vikariere ved
bestyrelsesmøder”
Yderligere forslår jeg, at der alle steder i vedtægterne udskiftes ordet formand og næstformand
med forperson og næstforperson.
Foreslag om arbejdsgrupper:

Jeg foreslår nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe med det formål at undersøge og
dokumentere diskrimination af hjemløse i psykiatrien og sundhedsvæsenet og udarbejde foreslag
til mulige løsninger på disse.
Jeg foreslår nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe med det formå at undersøge mulige løsninger
og samarbejde med andre organisationer om at modarbejde ghettolovens effekter og stigning i
antallet af hjemløse.
Resolution om at modarbejde opretholdelsen af forældede og unuancerede klicheer ang
definationen af hjemløse som mennesker.
Mvh, Ulrik Allan Simoni.

