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REFERAT AF LS-MØDE 20. JUNI 2018 

Tidspunkt: 16.30 - 20.30 Sted: Hejrevej 30, Oliver Twist  

 

Til stede: Troels, Søren, Martin, Mikkel, Bothainah, Anna Sofie, Diana, Charlotte, Anders, 

Merete, Line S og Rikke.  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden         

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Siden sidst          

Nyt fra formandsskabet og sekretariatet 

Direktionen orienterede om, at URK i går vandt Splash!-prisen for bedst designede 

hjemmeside, og at Merete går på forældreorlov fra 1. juli og til 1. oktober. 

 

FMS orienterede om, at Folkemødet forløb rigtigt godt. URK havde tilpas mange events til, 

at vi markerede os, og vi var synlige på gader og i debatter. Der var positiv respons fra 

eksterne partnere. 

Martin fortalte, at han har fokus på lokalafdelingsunderstøttelse samt læring og 

vidensdeling frem mod landsmødet. Herunder at sikre at konsulent-, chef- og frivilliglaget 

taler bedre og mere sammen uden at det skal blive en bureaukratisk proces. Konkret vil 

Martin skabe overblik over hvilke lokalafdelinger, vi ikke er lykkes at få talt med det sidste 

halve år og besøge dem. Udrulning af Heap er sat lidt på pause af kontraktmæssige 

årsager. 

 

Troels fortalte, at ungdomsnetværket i Røde Kors-regi kører, og der bliver holdt møder i 

Budapest hen over sommeren om mental sundhed og migration. Troels har i den 

kommende tid sætligt fokus på handlingsmedlemsskaber og opfølgning på folkemødet, og 

han opfordrede LS’erne til at sende gode kontakter fra folkemødet til ham. 

 

3. Hurtige orienteringer      

3.1 Økonomi  

Direktionen fortalte, at vi siden sidste orientering har hentet omkring 1 mio. hjem på 

fonde og puljer. Budgetrevisionen kommer efter sommerferien, fordi vi venter svar fra 

nogle store fonde her i slutningen af juni. Vi i dialog med Inspari om udvikling af 

økonomisystemet. For at trække data ud af systemet bruger vi BI, men der ligger nogle 

fejl som gør, at vi ikke kan se alt fra alle vinkler. Det skal der rettes op på. 

 

3.2 Institutionel fundraising inkl. Pipeline 

Der er mange dialoger i gang med større fonde, og vi er i dialog om fortællingen i de to 

partnerskaber, som begge udløber i 2018. 

 

Direktionen orienterede om, at vi er blevet kontaktet af flere, som gerne vil samarbejde 

med os ifm. Bikubenfondens call og skrive os med ind i ansøgninger til Bikubenfonden. 

Direktionen fremsender liste over mulige samarbejdspartnere til LS. 
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Direktionen fortalte, at der har været et fundraisingseminar for 12 konsulenter fra 

programsiden, kommunikation og fundraising i dag mhp. at styrke vores fortælling i 

ansøgningsprocesser. LS vil gerne modtage evt. relevant materiale og foreslog, at der 

arrangeres en minitræning af en af konsulenterne til LS. På erhvervsfundraising er vi mere 

udfordrede på den overordnede fortælling, fordi dem vi kommunikerer til ofte foretrækker 

den klassiske hjælpe-fortælling.  

 

Søren orienterede om, at vi ifm. Velkomstalliancen har ansøgt Tuborgfondet om 50.000 kr. 

til at skabe velkomster lokalt. Det vil han gerne have noteret i CMR/Pipeline. 

 

3.3 Organisering 

Der er møde med de regionale enheder på fredag med fokus på læring, og der skal 

arbejdes med en plan for efteråret med 4 målsætninger: 35 årsmøder i 2019, mobilisering 

på erhvervsskoler, En Hjælpende Hånd lokalt og bestyrelsestræninger for 

lokalafdelingerne. 

 

Et par af de tidligere styregrupper har omdannet sig til vidensnetværk. Sekretariatet 

anbefaler, at vi forholder os til dem som ressourcepersoner eller aktivitetsgrupper i stedet 

for netværk. Det bakkede LS op om. Det blev besluttet, at sekretariatet tager kontakt til 

vidensnetværkene. Ikke med det formål at lukke dem, men for at hjælpe dem i retning af 

samarbejde med andre, alternativt opskalering af aktiviteter. Grupperne er bange for at 

blive glemt, så det er et opmærksomhedspunkt i dialogen med de frivillige. 

 

LS besluttede, at den ny organisering er landet. Der er dog fortsat fokus på organisatorisk 

udvikling. LS efterspurgte nedslag på velkomsten efter sommerferien.  

 

3.4 Mobilisering 

Kommunikationschef Line orienterede om, at der på tværs af sekretariatet er rapporteret 

ind, hvor mange vi har været i kontakt med siden årsskiftet. Overslaget er, at vi har 

mobiliseret 3500 personer. Den dårlige nyhed er, at vi ikke har været ude på 

erhvervsskolerne endnu, men det skal vi nu. 

 

De 3 mobiliseringsagender er et opmærksomhedspunkt, som vi altid skal tale ind i (Vi vil 

række længere ud, vi vil skabe modige og uventede fællesskaber og vi vil gøre 

ungdommen nu til dags til et kompliment). Troels opfordrede Line til at prikke til LS og 

pushe de tre agendaer. 

 

Line orienterede om, at der er opstartsmøde med et lille nystartet firma, som beskæftiger 

sig med adfærdsdesign og nudging. De har sagt ja til at kigge på handlingsmedlemskaber 

og hjælpe os med idéer til, hvordan vi kan skærpe konceptet og få det ud og leve. LS 

opfordrede sekretariatet til at være obs. på det etiske i brugen af ordet adfærdsdesign.  

 

Søren orienterede om, at de på Solskinslejren havde frafald af nogle frivillige, og de tog 

derfor fat på listen af overskudsfrivillige, men ingen var interesserede. Søren deler 

læringerne fra ferielejropkald med Line. 
 

 

4. Medlemsrekruttering, handlingsmedlemmer og privat fun.     

Vi ved, at vi har en difference på 1200 på unge/gamle balancen, da vi dels er for gode til at 

holde på vores medlemmer og dels ikke er gode nok til at rekruttere de helt unge. Det har 

sekretariatet gjort til en brændende platform for, hvordan vi arbejder med medlemmer det 

næste halve år. Sekretariatet går efter at få 400 medlemmer ind hver måned frem til jul.  

 

Handlingsmedlemmer 

Line S orienterede om, at det er en stor prioritet at hverve unge medlemmer, og vores nye 

programleder Annabella, som starter midt august, får til opgave at lave kampagner for at 
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hverve flere unge medlemmer. Det bakkede LS op om. Søren orienterede om, at han har 

taget kontakt til Svend fra RK, som umiddelbart bakker op om, at vi kan få de unge leads 

fra RK-indsamlingen.  

 

Der er fokus på at få frivillige og deltagere (særligt på Den FRI, Ungelejre etc.) til at blive 

medlemmer. Pt. er omkring 3000 frivillige medlemmer. Frivillige bør i udgangspunktet 

hverves til klassiske forenings-medlemmer. LS opfordrede sekretariatet til at være obs. på, 

at handlingsmedlemskabet ikke kun bliver en fortælling om ikke at have råd. 

Handlingsmedlemskabet skal ses som et trin på engagementstrappen. De frivillige skal 

have mulighed for at blive handlingsmedlemmer, hvis de ikke ønsker at være 

foreningsmedlemmer. Men de skal have buddet. Vores frivillige ledere skal også gerne 

bidrage til den fortælling. Der skal også arbejdes med fortællingen om, at de frivillige 

lægger en masse tid i deres frivillige arbejde og derfor ikke skal betale for at være frivillige. 

LS gjorde opmærksom på, at mange af medlemmerne i lokalafdelingerne ifm. årsmøderne 

blev handlingsmedlemmer. De bør ringes op og præsenteres for at blive foreningsmedlem.  

 

LS savner grafik og billeder af personer med skilte der siger, at ”Jeg er hverdagsaktivist i 

URK fordi…” 

 

LS tog orienteringen om medlemsopgørelsen til efterretning og godkendte fortællingen og 

køreplanen. Velkomstalliancen tilføjes og andre evt. ideer sendes til Troels.  

 

LS besluttede, at medlemmer over 30 skal kontaktes snarest muligt om muligheden for at 

konvertere til PBS-bidragsydere og få fuldt fradrag. Desuden bad LS om, at det 

undersøges, om vi kan lave et vedtægtsændringsforslag om automatisk at konvertere 

medlemmer over 30 til PBS-støtter. 

 

LS besluttede desuden, at handlingsmedlemmer også kan kaldes for hverdagsaktivister, 

fordi det er med til at give mere slagkraft ift. børn og unge.  

 

 

5. Mental sundhed          

LS drøftede mental sundhed som fokusområde for URK. 

 

Vi tror på:  

- at alle kan have brug for en hjælpende hånd i en periode, men at man også kan komme 

ud på den anden side. 

- alle kan være noget særligt for nogen – også unge der i en periode ikke trives. 

- fællesskabets kraft – også som svaret på problemer med mental sundhed. 

 

Vi tror ikke på:  

- at svaret er at italesætte en hel generation som psykisk sårbare 

- at ambitioner og præstationer er lig med mentale problemer 

- at der findes én årsag, én løsning eller at vi sidder med nogen af delene  

 

Det vi gør: 

Ung på Linie, Ung Online, Plexus – et fællesskab for og med bl.a. ensomme unge, 

hospitalscafeer 

Derudover ferielejre, lektiecafeer, asylaktiviteter, spilopperne, gademægling, NSF. 

 

Troels præsenterede 3 spor i indsatsen: 

1. Udviklingsspor: URK har ikke svarene på udfordringerne selv. Vi skal derfor samle 

relevante parter i sep-nov. 

 

2. Handlingsspor: Psykisk førstehjælp i samarbejde med Psykiatrifonden. Der skal ses på, 

hvordan vi kan udvikle og fundraise til en indsats på folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler 

etc.  
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3. Agendasetting 

Erfaringer fra hospitalscafeerne bruges til dels at skabe offentligt fokus på de ting, men kan 

gøre som ven og pårørende til en psykisk syg.  

Fortællingen bør ske gennem de unges stemme. Online Frivillighed kan også blive 

spændende i den sammenhæng. 

 

LS besluttede, at det politiske niveau tages ud for nu, men sættes som tema i 

udviklingssporet. 

 

LS ønsker i udgangspunktet at bruge begrebet ”mental” frem for ”psykisk”. Dagsordenen 

kan oplagt tænkes sammen med handlingsmedlemsskabet og hverdagsaktivisme. 

 

LS foreslog, at der kigges indad mod egne frivillige. Alle unge kan komme i problemer. LS 

kan oplagt opfordre til at der rækkes ud til medfrivillige, fx i en ledermail. Det er vigtigt, at 

unge sættes først i fortællingen og ikke mentale problemer. 

 

LS drøftede samarbejdspartnere, fx  Headspace, Studenterhuset, CeFu og IBM. Dog kan 

det operationelle udfoldes mere, inden vi inviterer andre ind. Tænk også uden for LS-

rummet – der er sikkert mange frivillige, der gerne vil være med. Der kan evt. laves et 

dialogmøde om emnet. 

 

Det er vigtigt, at vi argumenterer for mental sundhed ift. udviklingsplanen. Hvorfor skal vi 

det her nu? Det er bl.a. en del af at gøre en milliard små forskelle, skabe modige 

fællesskaber, hvor vi tager ansvar for hinanden. Det samme med værdierne: ligeværd, 

smitte og handlekraft. Holdepunkter kan være ansvar for fællesskabet og at handle i 

fællesskabet. 

 

Troels arbejder videre og tager Mikkel, Martin og Charlotte (ift. gode erfaringer) med 

ombord. Der sættes møde op med Psykiatrifonden i august. 

 

 

6. Status på udviklingsplanen          

LS drøftede status på udviklingsplanens første punkt. Herefter lavede LS en øvelse om, 

hvad de gerne vil forpligte sig selv og hinanden på frem mod landsmødet. 

 

FMS vil gerne forpligte LS og direktionen på at blive knivskarpe på en fortælling om 

hverdagsaktivisme, så det bliver meningsfyldt og smitter. 

Søren vil sætte gang i at gøre noget for de sjæle som er på Sjælsmark. 

Martin vil finde ambassadører for handlekraft i alle 5 regioner. 

Troels vil ud på frisørskolen og blive bedre til at blive skarp på ledelsesmæssige prioriteter. 

Anna Sofie, Mikkel, Merete og Rikke: Vi vil forpligte os på at se og italesætte, når andre gør 

hverdagsaktivisme, samt skabe en platform for at fortælle og videreformidle. 

Vi vil fortælle og vise, at det er den mest engagerede ungdom nogensinde. 

Diana vil rekruttere mindst ti kendte i midt- og vestjyske kommuner. 

Anders vil få andre til at tro på, at de kan gøre en forskel + starte liste over 

mikrohandlinger. 

Bothainah vil deltage i flere debatter i radioen samt være rollemodel for en unge. 

Charlotte vil hver uge drikke kaffe med en ung på kræftafdelingen. 

 

 

7. Landsmøde  

LS drøftede arbejdsgruppens udkast til program og bud på workshops og drøftede 

prioritering af to af disse til søndagens program. Der var opbakning til et OD-

inspirationsoplæg lørdag, samt workshop om OD søndag, alternativt mental trivsel eller 

digital frivillighed. Desuden foreslog LS, at der arrangeres en hurtig indføring i landsmøde 

for de nye landsmødedeltagere før start. Der var også forslag om en buddyordning for nye 

landsmødedeltagere og farvekode til nye og gamle landsmødedeltagere. Det er vigtigt, at 
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LS præsenteres i starten. 

 

LS drøftede deltagerbetaling til landsmødet og besluttede at der ikke skal være 

deltagergebyr, men man kan betale, hvad man vil, og det skrives, at det plejer at koste 

200 kr. Indkaldelse til landsmøde sendes ud i næste uge. 

 

Derudover drøftede LS, om de ønskede at stille vedtægtsændrings- og/eller 

resolutionsforslag. LS ønsker ikke at stille forslag om vedtægtsændringer eller resolutioner, 

ud over undersøgelsen af, om man automatisk kan konvertere medlemmer over 30, som 

ikke gør brug af deres demokratiske rettigheder, til bidragydere som drøftet under punkt 4.

          

 

 

8. Evt.           

Sommerfest i Aarhus 

Lokalafdelingen i Aarhus inviterer til sommerfest i Aarhus d. 31 . august. Søren kontakter 

dem og spørger, om de kunne være interesseret i at holde URK’s 30 års fødselsdag og evt. 

flytte til lørdag.  

LS har tidligere drøftet, om der skal skrives en ny URK-sang. LS foreslog, at der laves et 

Open Call på en ny sang, som kan synges om aftenen. 

 

LS påpegede, at der i phoneropslaget står, at ”Vi har verdens mest meningsfulde job til 

dig”. Det lyder arrogant. 

 

Martin gjorde opmærksom på, at der er Verdensmålstwister på Roskilde Festival tirsdag. 

 

IFRC har spurgt, om vi vil teste deres Youth implementation tool kit. Troels sender til de 

internationale konsulenter.  

 

Der mangler stadig et katapultmedlem fra Vestdanmark. 

 

Der er Leadership Academy i august, som Troels er med til at åbne. Hvis andre LS’ere vil 

derud er de velkomne til at komme forbi. 

 

Charlotte orienterede om, at hun skal i praktik i OD i efteråret. 

 

 

 

 

 


