SAND bestyrelsesmøde d. 10.11.20015
Deltagere: Steen Rosenquist, Martin T Christensen, Leif Jensen, Eluf Harring, Bo Skytte, Harald Gjersøe, Kurt
G Andersen, Bettina Sørensen, Christina Strauss, Steffen Jensen, Ask (ref.).
Afbud: Carsten Larsen (Nordvestsjælland), Gitte Schneidelbach (Nordsjælland), Rie Fink (Hovedstaden).
Udeblevet: Flemming Meder (Sydfyn)
1. SAND Fyn sagen: Hvad kan vi lære af den?
SANDs bestyrelse kan ikke gøre noget ved, hvad et udvalg gør, mener og beslutter. Den kan kun undre sig
og ærgre sig over den uro det giver.
Vi diskuterer hvad vi kan gøre for at forhindre snyd og bedrag i udvalgene fremover. Vi snakker om at der
skal være gennemsigtighed i brugen af pengene. Vi bliver nødt til at tage de forholdsregler, vi kan.
I fremtiden skal vi sikre at folk der svindler ikke har noget med økonomi at gøre.
Christina synes, vi skal have nogle vedtægtsændringer, der gør at vi som bestyrelse kan beslutte at visse
folk ikke kan have en tillidspost i et SAND udvalg.
Steen foreslår at vi fjerner noget af udvalgenes suverænitet og deres økonomiske selvstændighed.
Vi er enige om at vi skal lære at forebygge. Hver især skal tage et ønske med hjem til udvalget om, at man
skal tage et kritisk blik på sine økonomiske procedurer og gøre noget for at flere har indsigt i økonomien og
gøre noget for at mindske risikoen for svig og bedrag, hvis det er muligt.
2. Ansættelse af Arvid i sekretariatet
Vi har haft Arvid ansat i løntilskud for at finde ud af, om han ud over sin blækspruttefunktion kan lave noget
bogholderi og SANDsigeren. Vi har trukket det grafiske arbejde og pakkeriet hjem. Det har sparet os ca.
9000 kr. pr. måned.
Christina og SAND Århus undrer sig over, at man ikke ansætter en socialrådgiver i stedet for en
blæksprutte. Hun siger, at de mangler mere støtte fra sekretariatet i deres udvalg. De bliver anset for at
være velfungerende og får derfor ikke den hjælp de efterspørger, synes hun.
Vi diskuterer hvordan vi skal prioritere kommende ansættelser. En ansættelse af Arvid vil frigøre nogle
ressourcer andre steder. F.eks. vil overarbejdet for andre falde, når der er flere om at løfte opgaverne.
Vi bruger hovedparten af de penge vi forhåbentlig for Tips og Lotto næste år til at lønne Arvid. Vi har fået
mellem 250 – 300.000 kr. de sidste to år. Kriterierne har ikke ændret sig, så det regner Ask med, vi får igen.
Resten af lønkronerne henter vi hjem på de besparelser vi får ved selv at lave SANDsigeren.
3.

Ønske om at ansætte en socialrådgiver eller 2

I forbindelse med vores ønske om bisidderkurser, er vi gået i gang med at lave aftaler med forsk.
Socialrådgiveruddannelser. Det giver forhåbentligt nogle små bisidderkorps af både SAND folk og af
socialrådgiverstuderende. Hvis sådan et projekt skal køre, skal vi have ansat en socialrådgiver til at styre
det.
Ask har søgt penge et par gange og beskrevet projektet, men har endnu ikke fået noget.
Vi beslutter at ansætte en socialrådgiver i en 2 årig stilling. Basen skal være i Jylland. Evt. Århus. Vi
budgetterer med 1 million fra egenkapitalen.
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I praksis skal den ansatte både være rejsekonsulent og socialrådgiver, og deles med René om opgaverne.
Det er altså en fuldtidsstilling som socialrådgiver, men den deles mellem to personer på en fleksibel måde.
4.

Der er ønsker om at selvstændiggøre ungegruppen – hvorfor og hvordan?

Der er f.eks. et ønske om, at der er en repræsentant fra Ungegruppen, der kan komme til
bestyrelsesmøder. I dag er Steffen f.eks. både Sydvestjylland-repræsentant og taler på vegne af
ungegruppen. Han vil gerne have de to ting adskilt. Han foreslår, at man ser ungegruppen som et udvalg og
giver den de samme muligheder for at få en bestyrelsespost.
Gruppen har også talt om, at der er for mange unge i gruppen, der ikke er en del af udvalgsarbejdet. ”Man
kan ikke være i Ungrecrew uden at være en del af SAND, men man kan være en del af SAND uden at være
en del af Ungrecrew”, er en sætning der ofte er blevet udtalt i gruppen. De vil gerne have deres egen
beslutningskompetence i gruppen, samtidig med at de er meget bevidste om, at de er en del af SAND og
skal fungere som en rekrutteringskanal for at få unge hjemløse ind i SAND. Formålet er at komme tættere
på SAND – ikke at komme længere væk.
Gruppen arbejder i dag på et manifest og et sæt vedtægter. Når man holder ungegruppemøder, vil man
bl.a. gerne invitere repræsentanter fra bestyrelsen. De vil gerne have åbenhed i gruppen, så alle er
velkomne til at være observatører. De ved ikke helt hvor stor gruppen bliver. De forestiller sig, at der er en
selvstændig bestyrelse, samtidig skal de, der sidder i bestyrelsen, være selvskrevne til at sidde i det lokale
SAND udvalgs bestyrelse.
De har forsøgt at gøre lidt af det samme i SAND Århus ved f.eks. at give deres lokale ungegruppe en plads i
SAND Århus’ bestyrelse. Det har fungeret rigtig godt.
Vi hilser de unges initiativ velkommen. Vi vil gerne arbejde på at give en ungegrupperepræsentant en plads
i bestyrelsen. De arbejder videre med at lave formål, vedtægter osv.
Vi håber samtidig på at de unge kan styrke opgaven med at komme ud på boformerne. Det håb er
velbegrundet. Gruppen har arbejdet med at lave et ’rejsehold’, som netop havde det formål.
SAND optimisterne fra tillidsmandskurset mødes igen d. 17.11. Steffen deltager igen. Vi vil gerne have
gruppen til sammen med Leif J at blive til den nye mediegruppe (afløser for kommunikationsgruppen og
aktionsgruppen, som slås sammen). Vi regner med at de mange gode ideer og kræfter giver et nyt pust til
vores rekrutteringsmateriale og god støtte til vores udvalg.
5.

Bestyrelsesmedlemsportrætter til hjemmesiden

Ask gennemgår skabelonen. Sofie følger op om et par uger, når hver bestyrelsesmedlem har tænk over
hvad vedkommende kan og vil sige om sig selv.
6.

SAND Nordvestjylland er tyndt besat – sammenlægning med SAND Vestjylland?

Eluf var den eneste med stemmeret, der mødte op til sidste generalforsamling. Leif og Hans var med som
tro støtter. Eluf fortæller at Christian og en anden har meldt sig på banen igen. Han er dog i tvivl om hvor
mange kræfter de vil lægge i det. Hvis de er ’på’ kan udvalget komme op og stå igen.
Ask opfordrer til, at man i 3 udvalg gør sig overvejelser om, hvor vidt det giver mening at sammenlægge
udvalg med andre. Det SAND Nordvestjylland, SAND Sydfyn og SAND Østjylland. Samtidig skal
naboudvalgene; SAND Vestjylland, SAND Fyn og SAND Århus og Omegn lege med tanken om, at gøre deres
udvalg større. Der skal være åbenhed i diskussionerne, og det skal understreges, at begge udvalg i en
sammenlægning skal synes at det er en god idé.
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Christina og andre århusianere var før sidste gf i SAND Nordvestjylland ude og oplyste brugerne på
væresteder og forsorgshjem om SAND. Der var flere, der var interesserede. Hun understreger, at det er
benarbejdet op til, der er det allervigtigste. Christina vil på vegne af SAND Århus tilbyde at komme og
hjælpe SAND Nordvestjylland med at rekruttere folk.
Steffen siger, at man også kan snakke om midlertidig sammenlægning, indtil den lokale forankring er
styrket. Det er vigtigt at man taler åbent om fordele og ulemper.
Vi vil være åbne for sammenlægninger, hvor det giver mening, men vi understreger, at det skal være et
ønske for begge udvalg at man lægger dem sammen.
7.

NSJ penge – ny pulje til fattige SANDudvalg efterlyses

Ask fortæller om NSJ-pengenes tilblivelse, og hvad de er blevet brugt til. For 8 – 9 år siden var SAND med til
at udvikle et aktiveringsforløb for hjemløse og udsatte. Det var AOF der afholdte forløbene. Vi var med i
rekrutteringsarbejdet. Det blev vi betalt for. Nogle af pengene gik til Oles Skous løn, mens andre gik til at
lave en pulje med navnet Next Stop Job (NSJ). Det var samtidig projektets navn. Det gav, så vidt Ask husker,
ca. 50.000 kr. til puljen. De er blevet brugt til at hjælpe udvalg i nød. Nu er puljen brugt.
Et udvalg kan være i pengemangel fordi de har fået afslag, fordi de ikke har fået søgt eller fordi de har brugt
deres bevillinger.
Vi vil gerne have at alle udvalg har penge at gøre godt med, og vi vil gerne have at de tager ansvar for at
søge nogle penge. Der er masser af folk rundt omkring i udvalgene, der gerne vil hjælpe andre udvalg med
at søge penge. Ask har også altid tilbudt sin hjælp. Vi skal være bedre til at huske hinanden på, hvornår der
er deadline for puljer og fonde.
Der er flere der gerne vil på fundraiserkursus. Vi diskuterer om vi skal lave det selv. Ingen beslutning.
Harald foreslår at vi laver en app. Bl.a. skal man kunne donere penge via den.
Ask finder 50.000 et eller andet sted til en ny pulje. Helst fra en af vores bevillinger, men der er sikkerhed i
egenkapitalen. Pengene skal øremærkes til formålet.
8.

Fælles mailadresser til alle udvalg, som f.eks. kbh@sandudvalg.dk

Fordelen ved at have den samme mailadresse er, at det ser lidt mere professionelt ud når vi henvender os
til journalister, kommuner, politikere osv. Det vil tilskudsgiver gerne have, mener flere.
Det arbejder Ask på vi får. Det skal laves som en form for webmail. Hvis det koster overraskende meget,
tager vi punktet op til fornyet diskussion.
9.

Vi forsømmer at komme ud på boformerne – hvad gør vi ved det?

Det kan vi gøre med Tour de boform. Det har været svært at få det op og stå i år, men er grundlæggende en
god idé.
Ask fortæller om SAND optimisterne. Det er en lille gruppe af dem der har været på tillidsmandskursus,
som gerne ville lave noget informationsmateriale om SAND som alle SAND folk kan bruge. De vil også lave
en beskrivelse af SAND på 10 linjer.
Steffen deltog også i det møde de holdte i sidste måned, fordi han sammen med ungegruppen har tænkt
tanker om et rejsehold (se tidligere i ref.) hvor man har diskuteret nogenlunde samme idé. Her var det også
meningen, at man ville hjælpe de udvalg, der var lidt tyndt besat ved at komme og støtte dem, f.eks. forud
for en generalforsamling.
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Vi skal også lave en lokalmappe til hver udvalg, hvor der er lokale sponsorer og meget andet godt i, så man
ikke skal starte forfra hver gang.
Steffen vil gerne have et kort over hver udvalgs boformer og væresteder. Han ser også gerne at
naboudvalgene arbejder bedre sammen.
Vi skal huske at søge en masse transportpenge til udvalgene. Det er dyrt at komme rundt at besøge alle
dem (boformer, væresteder mm) vi gerne vil.
10. SAND skal arve og har fået LO’s pris

Steffen var sammen med Ravn og René i Aalborg for at modtage LO’s kulturpris pris. LO faldt for, at vi er en
brugerstyret organisation, med en masse unge mennesker der tør stille sig op og fortælle om at være
hjemløs. Steffen fik talt med en masse gode mennesker, og fik ud over de 100.000 kr. en ryste-sammen-tur
til ungegruppen. Hvad pengene skal bruges til skal diskuteres i ungegruppen.
Ravn holdt en rigtig god tale som blev rost af mange, også professionelle taleskrivere.
Vi står til at arve ca. 300.000 kr. af en privat person, der har testamenteret pengene til bl.a. os. Hvis vi skal
betale arveafgift får vi ikke det hele. Der går også noget fra til advokatsalær. De to gange vi har arvet er vi
blevet fritaget for arveafgift.
11. Evt.

Temadage: er der tænkt på tema? Det foreslås at man kan arbejde videre med sidste års tema.
Vi skal kunne se SANDsigeren på hjemmesiden.
Leif siger at vi for nogle år siden besluttede at man skulle betale 500 kr. i depositum for at låne
campingvognen. Hvis den ikke bliver gjort ren, bruges pengene til rengøring. Steen efterlyste hjælpe til at
gøre den ren, efter den havde været i Århus. Skulle der ikke været betalt 500 kr. af Århus? spørger Leif. Da
Kaffa overdrog vognen til Steen, gjorde han opmærksom på at den ikke var blevet gjort ren. Steen jokede
lidt med at han skulle betale 500 kr, men mere kom der ikke ud af dét. Og hvem skal også betale, hvis
udvalget ikke har penge?
Steen købte en støvsuger til campingvognen. Den er væk nu. Sidst set i Aalborg. Christina hører om Kaffa
har set den.
Der var også en fotoudstilling – en kasse med billeder, der var klistret på træplader. De er også væk. Der er
ingen der ved hvor de er.
Julehjælp: Der er ingen hjælp i år. SAND har ikke fået solgt Gadens Konger i år. Derfor har vi ikke rigtig nogle
penge at dele ud. Først og fremmest har sekretariatet besluttet at det er besværet med uddelingen, det
falder på. Sidste år brugte vi rigtig meget tid på at ringe rundt til natcafeer for at høre om de ville være med
til at dele gavekort ud til folk der overnattede juleaften.
I år vil vi i stedet lave en liste over organisationer mm., der deler julehjælp ud. Hvis man lokalt får nogle tip
må man gerne sende dem videre til Ask.
Harald spørger til hvor mange penge vi har næste år. Vi har nogenlunde samme beløb som sidste år, siger
Ask. 3.9 mill. I driftbevilling. Ca. 600.000 til Kvindenettet og ca. 250.000 fra Tips og Lotto.
Vi satser på at holde fælles SAND møde d. 15. december.
Vi skal huske at fastlægge næste forårs møderække på næste møde.
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Folkemøde-planlægningsgruppe: Steen sidder som repr. fra best., Christina spørger SAND optimisterne om
en repr. og Steffen spørger ungegruppen om en repr. Derudover sætter vi en fra hovedstaden i gruppen.
Ask læser en mail op fra Pia, hvor hun understreger at hun er ked af at hun har snydt, men især har hun det
svært med at Isabella helt går fri. Mailen er først kommet kl. 14 og kunne derfor ikke læses op under det
relevante punkt.
/Ask
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