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REFERAT AF LS-MØDE 19. NOVEMBER 2018 

Tidspunkt: 16.30 - 20.30 Sted: NOR, Hejrevej 30, 5. sal 

 
Til stede: Troels, Søren, Martin, Andreas, Daniel, Bothainah, Amalie, Mikkel, Anders, Line, Christian, 
Tomas (Skype) og Rikke. Under punkt 1-3 også Titte og fra punkt 5 også Charlotte. 
 

1. Godkendelse af dagsorden         

LS godkendte dagsorden. 

 

2. Nyt fra FMS og sekretariatet         

Anders orienterede om ledelsesseminaret i begyndelsen november, hvor sekretariatets 

ledelse havde fokus på at udarbejde en arbejdsplan for 2019. Han orienterede om 

åbningen af det første fællesværk i Malawi og om kampagnen #sygtung, hvor forestillingen 

når at blive set af næsten 3500 publikummer, mens influencerkampagnen har fået 1,8 mio. 

klik. Og så orienterede Anders om, at der under LS-mødet afholdtes bogreception i 

stueetagen for Nedim Yasar, som er uddannet Gademægler. 

 

Troels orienterede om Landsmødet i Røde Kors i Danmark (RKiD), hvor næstformand Søren 

og tidl. Landsformand Amalie Utzon blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Troels fortalte, at 

Ferielejr-afdelingen har fået ny styregruppe og formand, som Troels har mødtes med.  

 

Søren gjorde opmærksom på, at han bliver i URK som næstformand, selvom han er blevet 

valgt ind i RKiD’s hovedbestyrelse. Han vil gerne bringe organisationerne tættere sammen, 

men opretholder fortroligheden i begge fora. Søren sendte cadeau til sekretariatet, som 

lige nu sparker mange store bolde i mål og er i fuld gang med at udleve URK’s potentiale 

som ungdomsorganisation.  

 

Martin orienterede om, at han er i dialog med afdelingerne i forskellige regier. Martin 

begynder at varme op til et årsmøde-push, og så orienterede han om, at der er URK-

fredagsbar for ansatte, frivillige og samarbejdspartnere d. 4. januar. 

 

 

3. Det internationale område         

Titte orienterede om status på rammeaftalen med RKiD og handlingsplan 2019. Den nye 

youth matrix i RKiD er stadig ved at blive arbejdet på plads. Det er første år, så der er 

plads til forbedringer, men det er grundlæggende positivt. URK er godt placeret og 

positioneret som dem, der ved noget om ungdomsengagement, og der er interesse fra flere 

lande. Titte forklarede, at i internationale sammenhænge er systemerne meget 

formalistiske, hvilket betyder at man skal gå gennem rette personer, og det er derfor 

tidskrævende at arbejde internationalt, og sekretariatsansatte er typisk mere involveret 

end i nationale indsatser. 

 

LS drøftede, hvorvidt URK skal gå efter at være der, hvor behovet er størst, men hvor det 

kan være svært eller der hvor der er størst velvilje.    

 

LS drøftede desuden frivilligstrukturen på det internationale område i URK. Det 
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internationale område er ikke specifikt nævnt i organigrammet. Ikke fordi de er glemt, men 

fordi de netop er tænkt ind med samme vægt som de nationale aktiviteter. LS drøftede, 

hvorvidt de internationale grupper bør være opdelt efter geografi eller metode. 

 

LS drøftede også koblingen mellem det lokale og globale. LS mener, det er oplagt at prøve 

at koble lærings- og træningsindsatser mellem det nationale og det internationale område. 

Der er dog meget kodesprog og mange buzz words på det internationale område, som bør 

oversættes til dansk, så det ikke bliver utilgængeligt for andre. 

LS efterspurgte en specificering af, hvad vi mener, når vi skal koble det lokale og globale. 

 

Troels tager LS’ input med videre sammen med sekretariatet og ønsker at se nærmere på 

indgangen til det internationale område, rosteren og hvordan vi kommer foran bolden ift. 

næste års handlingsplan. Han ønsker en generel drøftelse af strategien for det 

internationale område i URK med henblik på beslutningspunkt på LS-mødet i december 

2018. 

 

 

4. Hurtige orienteringer        

LS tog de udsendte orienteringer til efterretning om Institutionel fundraising, Privat 

fundraising, Økonomi 2018, Velkomst, Frivilligkoordinering ifm. uopfordrede 

frivillighenvendelser og Talentspejderne. 

 

LS roste sekretariatet for arbejdet med unge-gamle balancen blandt medlemmer samt for 

at få konkretiseret, hvad det er, der bliver arbejdet videre med ifm. Velkomsten og for 

arbejdet med frivilligstamtræet. 

 

 

5. Kampagneårshjul v. FUNkom.chef Line        

Line gennemgik de forskellige kampagner, som var beskrevet i indstillingen. LS drøftede 

indholdet og om de skulle prioriteres i 2019. 

 

LS drøftede budskabet og indholdet i En Hjælpende Hånd. De besluttede, at FMS og 

sekretariatet kigger på formålsbeskrivelsen og kampagnen igen, så den får et mere ungt 

ansigt og udadrettet formål. LS får den herefter til godkendelse. 

 

Det har høj prioritet for LS at lave en god aftale med RKiD om indsamlingen i år, så der 

som minimum køres test i udvalgte områder. LS vil gerne investere i RKI, evt. med midler 

fra EHH.   

 

LS ønskede, at kommunikationsafdelingen ser på, om frivillige kan involveres mere i 

kommunikationsarbejdet, fx gennem insta-take-over el. lign. 

 

LS besluttede, at køre en kampagne om ungeliv i udkantsområderne samt en 

hvervekampagne for unge medlemmer. LS besluttede desuden ikke at køre auktion samt 

ferielejrkampagne i 2019. De foreslåede måske-kampagner køres med LS’ input in mente, 

hvis finansiering opnås eller hvis der opstår en mulighed for at køre dem fx i forbindelse 

med en aktuel dagsorden. Vi har været dagsordenssættende på tunge emner i år, og det 

ønsker LS at fortsætte med i 2019. 

 

LS roste kampagneindsatserne i 2018.  

 

 

6. LS-årshjul         

Troels præsenterede udkastet til LS-årshjul. For at kunne skrive den sammen med 

ledelsens årshjul, er der bevidst ikke sat tidsrammer på mange af prioriteterne.  

Det er internt arbejdsdokument for LS, men det er tanken, at det kan deles med RKiD. 

Troels lagde op til en drøftelse på baggrund af drøftelserne på onboardingweekenden. 
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LS drøftede om, hvorvidt træningsområdet og lokal udvikling og understøttelse kan 

adskilles. Opdelingen beholdes som den er for nu, men kan ændres ifm. at LS i 

december/januar drøfter trænings- og læringsområdet. 

 

LS efterlyste, at dokumentet afspejler ønsket om at være mere dagsordensættende. 

 

Troels gennemskriver dokumentet og sender et nyt udkast rundt til LS. 

 

 

7. 1. behandling af budget 2019         

Økonomi og administrationschef Christian redegjorde for budgetudkastet, som var 

fremsendt til LS.  

 

LS drøftede ønsker til budgetteret resultat. LS vil gerne levere et positivt resultat og gerne 

på 1 mio. kr. LS ønsker at investere i IT, da det de to foregående år er blevet prioriteret ud 

af budgettet. 

  

På decembermødet vil LS gerne drøfte de aktiviteter, som endnu ikke er finansieret med 

fokus på, om der skal sættes turbo på fundraising, om der skal prioriteres at bruge frie 

midler, eller om de evt. skal udskilles fra URK. LS understregede, at der er en 

kommunikationsopgave i at tale med aktiviteterne om, at de ikke nødvendigvis skal lukke 

1. januar, fordi bevillingerne ophører.  

 

LS vil på næste møde gerne se en udspecificeret liste over URK drift.  

 

Det blev foreslået, at der forud for næste LS-møde arrangeres en budget/økonomiintro for 

LS. 

 

 

8. Godkendelse af revideret kommissorium for interne revisorer      

LS besluttede, at behandle punktet skriftligt. Eventuelle kommentarer sendes til Troels, 

ellers er det godkendt. 

 

 

9. Evt.           

LS foreslog, at det undersøges, om man kan stille krav om, at man skal være medlem, 

hvis man vil have refunderet udgifter. Punktet forberedes til decembermødet og tænkes 

desuden ind i budget 2019.  

 

Næste LS-møde udvides til 16.30-20.30, men første time er frivillig intro til 

økonomi/budget. 

 

Anders orienterede om, at sagen med Radio 24syv og Kirsten Birgit landede fint. Vi bed 

ikke på og håndterede sagen så kedeligt, som muligt.  

 

Søren orienterede om, at URK på DUF’s Delegeretmøde stiller to forslag. 

 

 


