Referat, bestyrelsesseminar d. 1.-2. juni 2016
Deltagere: Per K, René K, Martin Chr., Leif J., Kim, Ole B., Harald, Sanne L, Steen,
Fra sekretariatet; Ask (ref.), Susanne, June, Sofie (ref.), René Nielsen på andendagen
Fraværende: SAND Sydfyn, SAND Nordsjælland, SAND Sydvestjylland
Steen byder velkommen – og Ask forklarer hvorfor vi er her:
Det er ikke alle bestyrelser, der ønsker et seminar, men det har denne ønsket.
Der er ikke tvivl om at når vi er sammen to dage kommer vi i dybden på en anden måde, og vi
lærer hinanden bedre at kende i starten af bestyrelsesarbejdet.
Steen vil stå for et par samarbejdsøvelser, og ellers har vi en dagsorden som ramme for
dagene. Nogle at punkterne vil fylde meget og i højere grad bære præg af drøftelser, mens
andre er egentlige beslutninger, der skal træffes.
Har vi glemt hvem vi er og hvor vi kommer fra?
Kragh: Er det de stærke, der skal skubbes frem? Vi skal huske at få de svage med.
Vi har selv været hjemløse og vi skal fan’me passe på hinanden. Det kan ikke være rigtigt at
det altid er dem, der er fremme i skoene der kommer med på ture mm.
Fx Bornholm
Steen: Jeg synes at det er rigtigt at fx Bornholm – der skal det være de stærke. Det skal være
nogle, der kan gøre op med fordommene – ellers bliver fordommene bekræftet hvis man ser
balderstive folk med joints og bajere.
Det er derfor vi holder kurser mm for at folk kan lære at begå sig og være i det her
politikermiljø.
Der er sket en udvikling – for nogle år siden interesserede medierne sig fx for folk der var
påvirkede, men det har heldigvis ændret sig så de nu er interesserede i at høre hvad vi siger.
Kim: Det ville være sørgeligt hvis vi gemmer dem af vejen. Jeg kan godt forstå at man i SAND
gerne vil, men man er nødt til at lave en kombination, så der er et mix af stærke og svage. Jeg
kan godt blive nervøs for at man gemmer de svageste væk – det kommer også til at give
vrangforestillinger ude i samfundet.
Steen; Vi skal ikke gemme nogle væk vi skal tale deres sag – indtil de selv er i stand til at gøre
det.
Kim: Det er vigtigt, at vi viser den virkelige verden. Hvis det kun er de stærkeste, der træder
frem giver det ikke et rigtig billede af verden.
René: Folk skal vel kunne tage vare på sig selv – det handler ikke altid om misbrug eller ikke
misbrug.
Vi skal vel definere på en eller andet måde; hvad er en stærk og hvad er en svag?
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Sanne: Jeg er stadig ny og jeg er måske ikke en af dem, der buldrer frem og siger en hel masse,
men jeg glæder mig til at jeg skal af sted. Jeg har udviklet mig meget på de to år jeg har været
med i SAND.
Steen: Bornholm er stort og forvirrende. Derfor er det vigtigt, at der kommer nogle erfarne
med og nogle nye.
Ask: Det her handler ikke om Bornholm, det handler om hvilket billede vi gerne vil give af
hjemløshed.
Ud fra et dagsorden-sættende perspektiv gav det fx god mening at sende en masse unge med
til Bornholm sidste år, for det gav noget opmærksomhed og omtale.
Det kan også være, at vi skal gøre det på en anden måde – fx at alle udvalg skal være
repræsenterede?
Så skal man bare overveje, hvad man vægter? At få noget politisk indflydelse og taletid i
pressen – samt vise mangfoldighed, eller vil man hellere vægte at alle får chancen for at
komme med.
I år har vi lavet lidt en kombi – der er stadigvæk mange unge med, men også andre.
Det er forskellige ting, der rør sig.
For ti år siden snakkede vi om, at vi ikke havde kvinder nok med – og for nogle år siden at vi
ikke var i kontakt med de unge…
Pt. er der en del, der måske ikke har været hjemløse – men som gerne vil hjælpe de hjemløse –
og det skal man også gøre op med sig selv: er det godt for organisationen og giver det et
retvisende billede af hjemløshed i Danmark?
Flere anfører at der er for mange gengangere på det hold der skal til Bornholm i år.
Der skal være lidt mere åbenhed i udvælgelsesprocessen – den skal beskrives og være
gennemsigtig. Så kan man bedre forstå, hvorfor man ikke er udvalgt til at tage med.
Vi skal have nogle problembilleder, der matcher de temaer, der er relevante for et folkemøde.
Der kommer en evaluering efter folkemødet – her kan vi også diskutere processen.
Hvem er vi som organisation?
Dilemma når der fx begynder at komme ansatte på boformer med i SAND. Det gør noget ved fx
kurserne og aktiviteterne i Kvindenetværket når der er ansatte med – måske endda fra den
boform hvor nogle af de andre deltagere bor.
Det handler om at føle sig som hjemløse, repræsentere hjemløse – og stå ved sin fortid og
bruge den aktivt i SAND. Det handler ikke om at hjælpe DE hjemløse. Faren er at man
distancerer sig.
Så ryger vores største styrke – nemlig at vi er hjemløse og ved hvad hjemløse har brug for.
Kragh:
Hvornår har man været hjemløs og hvornår har man ikke været hjemløs?
Har man været hjemløs hvis man har boet ti dage på et krisecenter?
Har man været hjemløs hvis man har boet på et forsorgshjem som barn?
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Ask:
Der er nogle gråzoner – skal man fx have boet på boform for at være hjemløs?
June: På det værested, hvor jeg har været ansat, var der nogle gange nogen, der forvildede sig
ind fordi de troede det var en almindelig café og ikke et værested for psykisk syge. Så
henvendte vi os jo til dem – og nogle af dem sagde gud ja – og skyndte sig at gå videre – andre
blev siddende. Hvis folk kommer hver dag på et værested og sidder der fra 9 – 16, så er det
sandsynligvis fordi de definerer sig selv som tilhørende målgruppen.
Steen: Det er ikke nok man definerer sig som hjemløs for at have været med i SAND – man
SKAL have været hjemløs for at være med her. Det står i vores vedtægter…
Hvornår er man hjemløs?
Kim ser en fordel i at man kan få ansatte på en boform ind i SAND. Man kan præge dem
indefra og dermed give andre hjemløse en bedre ansat.
Steen synes ikke at en direktør der går fallit, ryger på røven, kommer på psykiatrisk afdeling
og sluses ud på en boform, er hjemløs. Det kræver noget andet end bare det at bo på en
boform.
Vores største styrke er at vi er hjemløse, men det er også vores største svaghed. Vi er
eksperter i hjemløshed oplevet på egen krop. Det er også vores største svaghed. Det afhænger
meget af dagsformen.
Det må aldrig blive sådan at hjemløse kommer ind i et udvalg og ikke føler de kan byde ind
med noget, fordi alle de andre er ’så pissekloge’. På den måde kan vi miste nogen af de
hjemløse der kunne byde ind med meget relevante erfaringer, som vi ikke får fanget op.
Der er flere der siger at det kan være svært at tale om sin hjemløsehistorie. Det må aldrig blive
et tabu at tale om hjemløshed i SAND.
Sofie mener man skal passe på med at tro på, at der skal være nogle superbrugere, der skal få
foreningen til at suse derudaf. Man har ansat folk i sekretariatet til at drive foreningen frem.
Det er svært at finde hjemløse, der har massive problemer samtidig med at de kan sidde i et
arbejdende udvalg –altså løfte de opgaver der er. Det har man haft problemer med i flere år.
Sådan er det også i SANDs bestyrelse. Vi er kommet så meget videre, at vi kan løfte en
arbejdsopgave.
Det er ikke meningen at der er nogen der skal smides ud her og nu. Vi skal nok se det her som
et opmærksomhedspunkt. Vi skal se farerne i det.
Bettina vil ikke lukke SAND ind på Vejle Herberg for at holde et foredrag om hvad SAND er og
hvad vi kan.
Kim: Jeg oplever det som et generelt problem at bostederne ikke er interesserede i at SAND
kommer og hjælper med at lave beboerråd – for så er der nogle, der bliver bevidste om deres
rettigheder, og det er man ikke altid interesseret i.
Sofie lavede for nogle år siden en skabelon for bestyrelsesportrætter - den kan jo også bruges
som ’dåseåbner’ ude i udvalgene
Vi mangler til stadighed beskrivelser og historier af hjemløshed, så vi kan løfte forskellige
problemstillinger med udgangspunkt i konkrete erfaringer.
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Sofie lægger kraftigt op til at bestyrelsen får skrevet deres hjemløsehistorier – både som gode
eksempler, men også så vi har nogle konkrete erfaringer at gøre brug af.
Ask: I min optik kommer der ikke ansatte med på kurser i SANDs regi, ligesom der ikke
kommer folk der har veludbyggede netværk med i kvindenetværket. Ikke med mindre I
(SANDs bestyrelse) siger noget andet. Der er ingen indvendinger til den linje.
Øfferier – campingvognen
SAND er de heldige ejere af en campingvogn. Det er vogn nr. 2. Den første sandede til i skidt og
lort – og nu er det også ved at ske med den nye.
Det er simpelthen ikke i orden. Den har været dyr at anskaffe – lad os nu passe på den.
Det blev aftalt på et bestyrelsesmøde at det skulle koste udvalgene 500,- hvis de ikke gjorde
den ren.
Vi har længe haft snakket om, at vi skulle lave en seddel om hvad man skal gøre med den
campingvogn når man låner den. Hvordan man åbner døre, vinduer, hvad skal man tjekke når
man kommer og kører, støtteben, rengøring etc.
Køhn laver et udkast til en liste over campingvogns-jobs, sender det til Steen, der laver
den færdig sammen med Sofie.
Årsplan – hvad skal vi lave i 2. halvdel af ’16 og 1. halvdel af ’17
- Der er planer om et bisidder 3 kursus - dette er der økonomi til
- Der efterspørges endvidere endnu en runde bisidder 1 og 2 kurser – dette skal der findes
penge til
Der spørges til hvad der skal til for at komme på SANDs bisidder-liste? Man skal enten have
været på kursus eller fungere som bisiddere, have noget erfaring.
Vi opfordrer til at man går hjem til udvalget og laver en liste over hvem man har af aktive
bisiddere og melder retur til René.
Steen: Jeg synes godt vi kan kræve at man har et bisidder-kursus, før vi i SAND benytter nogen
som bisiddere.
Hvem skal på den liste? Dem, der bliver brugt som bisiddere i udvalgene – eller kun dem, der
har været på kursus?
Det gælder om at få folk på kursus så hurtigt som muligt, så de kan få det formelle på plads.
Det ville give os et overblik over alle de, der fungerer som bisiddere.
I fx Sønderjylland har man ingen bisiddere, men her bruger man socialrådgiveruddannelsen i
Åbenrå. Det fungerer godt.
Hvorfor er det, vi ikke kan bruge Center for frivilligt socialt Arbejdes kurser? De har også
været brugt, men flere SAND folk har ytret ønske om, at vi hellere vil have vores eget.
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René er ved at lave et samarbejde med socialrådgiveruddannelserne om gratis undervisning
fremadrettet.
Pt. er der ca. gang i otte bisidninger i SAND regi, hvor det er et samarbejde mellem SAND folk
og socialrådgiverstuderende.
Det ville være fint, hvis SAND folk har en bevidsthed om at få inviteret socialrådgivere med til
fx møder mm for at de kan få SAND og hjemløshed lidt mere ind under huden.
Konklusion:
Alle udvalg melder deres bisiddere ind til René. De der ikke har været på kursus skal på
kursus hurtigst muligt.
Årsplan, fortsat
- Veteranklubben; der holdes komsammen i september
- Tillidsmandskurser: Der var ingen boformer, der sendte folk på de sidste
tillidsmandskurser – og det er jo i høj grad for dem, i relation til at få lavet beboerråd. Det
er vigtigt at vi får gjort klart hvad Tillidsmandskurserne egentlig er – at det handler i
højere grad om rettigheder end at man skal være tillidsmand for hele boformen
Flere boformer siger nej til at betale rejserne – eller også skal det betales af
aktivitetskassen.
Forslag om at søge fagbevægelsen om en pose penge, så man kan køre et år med gratis
transport og så se om det har effekt ift. deltagerantallet fra boformerne.
- Hjemløsedage 2016: I år skal campingvognen holde hjemløsedag i Vejle. Det
problematiseres at campingvognen ikke skal til Kbh på Rådhuspladsen. Det har dog
tidligere år været et problem at skaffe folk til at køre campingvognen og stille den op.
I dag holdes der generalforsamling i foreningens Hjemløsedagen - bla. med det formål at
brede hjemløsedagen ud til en række større byer.
- Tour de boform – det giver rigtig meget at komme rundt med campingvognen. Dette kan
også være en måde for UngeCrew og Kvindenetværket at komme rundt på. Det er dog
vigtigt at de, der bliver sendt rundt, er klædt ordentlig på til det. Aktivistisk tilgang til
boformsbesøgene.
- Julehjælp: 8/8 er der deadline for at søge en central pulje om julehjælp. Sekretariatet
elsker ikke opgaven – men det kan jo være at bestyrelsen har en anden holdning. Sidste år
var det i Hus Forbi-regi, og det blev pakket og distribueret af brugere i Hus Forbi.
Målgruppen var folk, der overnattede på herberger og natcaféer julenat.
Dem der godt vil være med i et juleudvalg under Hus Forbi kan kontakte Steen, så ser han
om man kan lave en lignende konstruktion i år.
- Forslag om Temadage og events i en række byer – synlighed, a la Tour de Hjemløs i 2009
- 2017 er kommunalt valgår. I forbindelse hermed genoplive den gamle idé om at sætte
klistermærker på nøglehuller
- Fokus på kontanthjælpsloftet – 225-timers reglen mm. Flere instanser siger, at der blive
flere hjemløse som resultat af det her – fx KL, socialrådgiverforeningen, boligselskaber
- Gimmick: SAND tilbyder kurser i jordhuler, igloer mv.
- Hjemløseprisen: forslag om SAND skal have den. Ask skal have den. Men man kan ikke
indstille sig selv
- SAND Storstrøm arbejder på hjemløsedag første lørdag i maj næste år
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Ønsker, man kommer i tanke om efterfølgende, ude i udvalgene meldes ind til
sekretariatet eller tages op på et kommende bestyrelsesmøde

Følgegrupper og bestyrelser
Ask/SAND er repræsenteret i en række styregrupper og bestyrelser.
Nogle er det SAND der er blevet bedt om at være med, andre er det Ask, der er personligt
udpeget
Vi gennemgår listen og finder ud af hvor det er relevant at der sidder SAND folk og i givet
fald hvem.
Kim skal i Voldsgruppen. Vi tager en snak om hvad han skal sige på næste bestyrelsesmøde.
Hus Forbis bestyrelse: Skal vi blive ved med at sidde i den bestyrelse? Steen og Kragh synes
nok det er på tide vi lader være med at sidde i bestyrelsen.
Vi drøfter det videre ude i udvalgene.
Ole B. og Steen vil gerne deltage i møderne i digitaliseringsnetværket, som
Digitaliseringsstyrelsen afholder.
Arbejdsgrupper i SAND
Hvordan integrerer vi ungegruppen?
Erfaringen er at det fungerer rigtig godt i mange udvalg. Her giver man plads til de unge
og de unge trækker ret store læs.
For ¾ år siden gav man de unge mandat til at lave en formålsparagraf for UngeCrew og på
den måde få dem indlemmet i SANDs vedtægter. De arbejder bl.a. med en tanke om, at for
at være med i UC skal man også være med i et udvalg.
Det er det samme med kvinderne. Det overordnede formål er at få dem gjort
interesserede i det overordnede SAND arbejde.
De unge mangler ude i udvalgene. Deres kræfter og deres idéer – de kan tilføre rigtig
meget.
I bl.a. Odense og Aarhus har man lavet en konstruktion, hvor der er en fra UC med til
udvalgets møder – og ligeledes en fra udvalget med i den lokale ungegruppe.
Der har gennem tiden været forskellige tiltag for at tiltrække bestemte grupper som
SAND traditionelt havde svært ved at få i sit garn, og bestyrelsen ville gerne have fat i
denne gruppe.
Bl.a. de unge, kvinderne, gadehjemløse. På et senere tidspunkt kan det være, at det er en
helt 5. gruppe bestyrelsen beslutter sig for at ville tiltrække.
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Det virker som om der er sat noget godt i gang med de unge, nationalt såvel som lokalt.
Det skal vi støtte så godt vi kan – fx med meget konkret hjælp fx ved at være chauffører
mv.
Øvrige arbejdsgrupper
Mediegruppen
Mediegruppen er en sammenlægning af aktionsgruppen og kommunikationsgruppen. Der er
medlemmer, som brænder mere for det ene end det andet. Der er så mange snitflader mellem
de to grupper, at det giver god mening: der laves en aktion - og den skal have noget
mediedækning.
Gruppen vil gerne have, at der er medlemmer fra alle udvalg, så det er lettere at lave noget
lokalt arbejde.
De vil også gerne lave et rejsehold, som tager ud til udvalg, der gerne vil lave et arrangement.
Man tager ikke ud til et område uden at have inddraget det lokale udvalg. Sofie opfordrer til,
at I går hjem og spørger om der er nogen, der vil være det lokale islæt.
Eva og Christina arbejder på at lave en indholdsfortegnelse til en SAND mappe.
Internationale gruppe
Den internationale arbejdsgruppe – dele af den - tager til FEANTSA konference i næste uge.
Her diskuterer man hjemløshed og besøger boformer og lignende. Der vil også være et
”Hotspot” for HOPE. Næsten hele HOPEs bestyrelse kommer. I efteråret overvejer man en
studietur til Skotland. Harald har kontakt til et par organisationer derover.
HOPE er inviteret til Freistadt til en summercamp 24. – 31. juli. Her holder man også en
generalforsamling.
Reservedelsklubben/veteranklubben starter sig selv op i september.
Bænk til bolig
Gruppen har gået til konferencer og sendt folk til det nationale udsatteråd, hvor de har
haft en konsulentfunktion. Det har de også haft i forhold til Kuben Management, der skrev
en rapport om skæve boliger.
Gruppen vil gerne på felt-besøg
Vil gerne have et medlem med, der bor i en skæv bolig eller en anden alternativ boform.
Gimmick: SAND omdøber deres arbejdsgruppe til ’fra bolig til bænk’.
Kvindenetværket
Månedlige aktiviteter.
Sommerhustur
En del af FerieCamp’en
Sommerlukket
Sekretariatet holder lukket i juli
June er på arbejde sidste uge i juli – primært vedr. FerieCamp’en
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SAND folk i bestyrelser
Et tveægget sværd – på den ene side er det jo dejligt at blive lukket ind i varmen og ad den
vej få indflydelse.
På den anden side er det svært at være en del af de inderste linjer i et tilbud og samtidig
kunne kritisere dette tilbud.
Hidtil har vi sagt at SAND udvikler, men vi drifter ikke.
Vi stemmer om hvorvidt SAND skal indstille medlemmer til boformsbestyrelser. To
stemmer for og fem stemmer i mod.
Vi tager en drøftelse af, hvordan vi så kan sikre brugerindflydelsen på boformerne. Dette
kan evt. være i form af en SAND konsulent, der deltager i bestyrelsesmøderne og råder og
rådgiver med udgangspunkt i egne erfaringer.
René går tilbage til PotentialeHotellet, hvor vi er blevet bedt om at indstille et
bestyrelsesmedlem og takker for tilliden, men siger at SAND er nødt til at bevare
positionen som kritisk opposition.
Vi opfordrer til at der skrives ind i PotentialeHotellets vedtægter at der i alle møder
deltager en SAND konsulent. SAND står naturligvis altid til rådighed.
Vi opfordrer kraftigt til at der udpeges en beboerrepræsentant som medlem af
bestyrelsen.
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