
 

   

DAGSORDEN FOR LS-MØDE 16. AUGUST 2018 

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

 

Til stede: Troels, Søren, Martin, Laura, Bothainah, Mikkel, Anders og Rikke. Anna Sofie og Diana på 
Skype. Under punkt 1-3 også Ulla og under pkt. 1-5 også Line. Desuden Charlotte under punkt 9.-11. 
 

1. Godkendelse af dagsorden         

LS godkendte dagsorden, idet punkt 5 og 7 byttes rundt. Punkt 10 blev udskudt til næste 

møde. 

 

2. Siden sidst          

Anders orienterede om, at Christian, den ny økonomi og administrationschef, startede i 

mandags. Anders orienterede desuden om, at der er premiere på forestillingen ”Jeg er ikke 

min sygdom”, som URK har lavet i samarbejde med Contact d. 3. september. Ministre, 

samarbejdspartnere og venner af huset inviteres til premieren.  

 

Troels orienterede om, at URK har afsendt svar på DUFs spørgsmål til vores ansøgning om 

driftstilskud d. 9 august. Vi forventer at få svar på ansøgningen ultimo oktober.  

 

3. Institutionel fundraising v. Ulla        

Sekretariatet har arbejdet på at blive skarpere i kommunikationen til og med fonde – 

særligt omkring elementer i strategien og udviklingsplanen. Ulla, der er programleder for 

institutionel fundraising, orienterede om arbejdet, som har til formål at sætte processer i 

gang, så vi kan sende flere og bedre ansøgninger afsted.  

 

Der er nedsat 3 temagrupper, som skal arbejde med hver deres fokusområde hhv. 1) en 

klar definition af centrale begreber og metoder i URK samt en beskrivelse af, hvilke 

erfaringer der ligger til grund for, at netop disse begreber er relevante at arbejde med, 2) 

et katalog af metoder til, hvordan URK arbejder med at definere behov og dokumentere 

effekt og 3) et format for, hvordan vi laver budgetter og en beskrivelse af, hvordan vi 

arbejder med økonomisk og driftsmæssig forankring. Produktet bliver en pixibog som 

opslagsværk, som vil blive sendt forbi LS. 

 

For at optimere ansøgningsprocesserne vil ledelsen blandt andet fremover udarbejde en 

prioriteringsplan, som skal fastlægge hvilke indsatsområder, der skal prioriteres det 

kommende år. Derudover er der nedsat en gruppe, som skal arbejde med, hvordan 

sekretariatet i det hele taget bedst understøtter ansøgningsprocesserne blandt 

Lokalafdelinger og Nationale afdelinger. Ulla præsenterede også ideen om at afholde en 

skriveworkshop for frivillige om, hvordan man skriver en god ansøgning.  

 

LS bakkede op om planen og pointerede, at det er vigtigt, at frivilligorganisationen klædes 

på til at kunne bære det ansvar, vi har pålagt dem med udviklingsplanen.   

 

LS udtrykte ønske for, at det defineres, hvad er det, vi siger nej til. Hvad er det, vi ikke vil 

være med til ift. evalueringsdesign, medarbejderressourcer etc. Det kan overvejes, om det 

skal lægges ud offentligt.  

 



LS udtrykte desuden ønske om, at der i næste omgang også sættes fokus på 

standardiseringer ift. afrapportering og evaluering og den opfølgende dialog med fondene, 

så man også kommer i betragtning næste gang.  

 

LS opfordrede sekretariatet til at være opmærksomme på, at produktet bør være 

dynamisk, når tendenserne ændrer sig samt til i endnu højere grad at involvere de frivillige 

i processerne og fondssamarbejderne. 

 

4. Retningslinjer for video og foto v. Line       

I forbindelse med GDPR er der udarbejdet nye retningslinjer for opbevaring og behandling 

af billedmateriale samt en samtykkeerklæring. Retningslinjerne kommunikeres ud i 

organisationen snartest. Line, kommunikationschef, præsenterede et udkast til 

retningslinjerne for LS og fortalte, at sekretariatet har måttet slette store dele af vores 

billedmateriale, fordi de tidligere samtykkeerklæringer ikke har været fyldestgørende. 

Sekretariatet er i gang med at opbygge et nyt billedarkiv samt at genskabe nogle de 

billeder, vi bruger mest. 

 

LS spurgte, om der kommer forskellige varianter af samtykkeerklæringer ift. intern og 

ekstern brug. Line svarede, at det ikke umiddelbart er planen, da det er administrativt 

tungt at styre. Derfor ønsker vi i udgangspunktet kun tilladelser, som gælder ”til det hele”. 

LS spurgte ind til, om de enkelte aktiviteter kan lave deres egne versioneringer; som 

minimum én til alt og én til begrænset tilladelse (fx nej til generelt brug, men ja til intern 

lejravis). Sekretariatet undersøger, om det på meningsfuld vis kan skrives ind i guiden at 

ved godkendelse kun til internt brug af billeder som fx ferielejravis gælder nogle særregler. 

LS opfordrede til, at der laves en standard for afvigelse af standardskabelonen. 

 

Sekretariatet har ventet på guidelines ift. billeder og video fra Røde Kors, og dem lever vi 

op til, men vi har forenklet sproget. I Røde Kors’ retningslinjer kan unge ned til 13 år selv 

give samtykke, men vi har sagt, at man skal være minimum 16 år. Ellers kræves 

forældresamtykke. Sekretariatet afventer argumenter fra Røde Kors ift., hvorfor de har sat 

grænsen ved 13 år. LS synes, at vi også skal sætte vores grænse til 13 år, hvis Røde Kors 

har gode argumenter.  

 

LS bakkede op om, at alle billeder uden samtykkeerklæringer slettes og roste sekretariatet 

for rettidig omhu. LS roste desuden læsevenligheden i retningslinjerne. Søren vil dog gerne 

hjælpe med at forkorte retningslinjerne yderligere. 

 

LS opfordrede sekretariatet til at lave en guide til, hvordan retningslinjerne formidles til 

børn og unge. 

 

LS spurgte, om sekretariatet har undersøgt, om reglerne overholdes ifm. tredjepartsdeling 

på eks. Flickr. Det er sekretariatet ikke kommet til endnu, men det kommer. 

 

5. Morgenmøde med sekretariatet d. 31. august      

LS deltager på sekretariatets morgenmøde fredag d. 31. august. Formålet er at bringe LS 

og sekretariatet sammen samt at bekræfte medarbejderne i, at de har LS i ryggen, når de 

taler med samarbejdspartnere etc. Morgenmødets andet formål er at sætte skub i 

hverdagsaktivismen og udmøntningen af udviklingsplanen. Det er vigtigt, at alle går fra 

mødet med en fornemmelse af, at vi er enige om fortællingen og føler ejerskab for den og 

en lyst til at hverve hverdagsaktivister og redskaber til at gøre det. 

 

LS kan på morgenmødet bidrage med de gode historier og gode eksempler. Medarbejderne 

spørger ofte om, det er forandringen eller medlemsskabet, der er vigtigst. Det kan LS 

oplagt tage fat i at drøfte. 

 

6. Operation Dagsværk        

Efterårets kampagnemateriale er færdiggjort, og en URK/OD-delegation har i sommer 

været i Grønland på en sidste researchtur. Troels var med og orienterede om kampagnens 



forløb og viste kampagnefilmen for LS. Han orienterede om, at han har lavet et papir om, 

hvad man kan gøre for at hjælpe med til kampagnen, som han sender rundt til LS. Han 

fortalte desuden, at der er et borgerforslag på vej, som handler om at gøre op med 

fællesmålene, hvor Rigsfællesskabet ikke er nævnt. Derudover kører der de næste 

måneder en crowdfunding indsats til kampagnearbejdet. LS drøftede, hvordan URK kan 

bidrage til at udbrede kendskabet til kampagnen de næste måneder. 

 

På landsmødet er der søndag en workshop om Grønlandsprojektet, som kan bruges til at 

drøfte, hvordan URK kan bidrage til kampagnen. Lokalafdelingerne består ofte af 

gymnasieelever. Det vil være oplagt at invitere dem med ind i maskinrummet og klæde 

dem på til at formidle det. URK vil desuden, men ikke udelukkende, fokusere på 

erhvervsskolerne som tidligere ikke har været engageret i OD. 

 

OD-projektet kan potentielt for alvor koble den lokale og globale handlekraft. Fx kan 

lokalafdelinger og ferielejrfrivillige tage til Grønland og vise, hvad de gør og virker i DK og 

lære, hvad vi kan gøre ift. yderområder.  Ift. distribuering af materialet kan vi tænke 

samarbejde med Vigo/Rema1000, Bibliotekerne samt KL.  

 

7. Mental sundhed         

På baggrund af diskussionen på sidste LS-møde behandlede LS en mere detaljeret plan for 

indsatsen. LS drøftede den store interesse, der er for feltet lige nu, bl.a. gennem Ellen 

Trane Nørby. Tommy Ahlers kunne også være samarbejdspartner på projektet. Højskolerne 

har også fokus på ressourcestærke unge, som er mentalt trivselsudfordrede, og 

fagbevægelsen er også på bolden. 

 

8. Landsmøde          

LS blev orienteret om status på landsmødeplanlægningen og opstillinger og drøftede, om 

de ønsker at stille forslag til ændring af vedtægter.  

 

Landsmødet holdes i Horsens, og det kan give udfordringer ift. at lokke folk med. LS får 

snarest en liste til ringerunde, hvor der skal opfordres til deltagelse og fortælles, hvad de 

får ud af at deltage på landsmødet. Martin opfordrede til at spørge, hvor mange de 

kommer i stedet for at spørge, OM de kommer.  

 

LS vil gerne forenkle paragraffen, der omhandler handlingsmedlemsskabet. LS ønsker også 

at skrive Fremtidsværkstedet ud, så der bliver mere fleksibilitet.  

 

9. Videndeling i og udenfor URK        

Videndeling i og uden for URK er et centralt element i vores strategi og udviklingsplan og 

efterspørges ofte i organisationen. LS drøftede, om vi skal væk fra den traditionelle 

forståelse af vidensdeling og mere i retning af træning/uddannelse. LS drøftede, om man 

skal genindføre modultænkningen og drøftede tre arenaer for vidensdeling: Andre 

aktiviteter/afdelinger som man erfaringsudvikler med og lærer af, tværgående frivillige som 

fx task force og den vidensdeling som sekretariatet udbyder som fx kurser. 

 

LS anerkender, at uddannelse også giver også fællesskab og netværk. Martin fik mandat til 

at løbe med udviklingen af et URK Academy med fokus på vidensdeling. Han samler en 

frivilliggruppe til formålet. Efter landsmødet mappes hvilke kompetencer, vi har i 

organisationen. Fx Gademægling – kan de uddanne andre i konflikthåndtering? 

 

10. Evaluering af LS-året        

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

11. Evt.        

Det er besluttet, at Martin overtager Katapulten fra Søren. 

 


