REFERAT AF LS-MØDE D. 23. AUGUST 2022
Tidspunkt: 16.30-20.30

Sted: Mulan

Til stede: Jonas, Daniel, Charlotte, Mathilde, Sara S, Sarah M, Lasse, Maja, Emilie, Geske, Line S, Sune
(pkt. 2), Line G (pkt. 2 og 3) og Amalie (referent).

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2.

Lokalafdelinger – udviklingsplan (inkl. LAF-tavle)

LS drøftede udviklingsplanen for lokalforeningsområdet, og gav udtryk for, at det er vigtigt
med et vedvarende fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige. URK-identiteten skal
dyrkes, og videndeling mellem såvel frivillige som SEK skal styrkes.
LS havde en længere drøftelse vedr. institutionsområdet, og hvordan lokalafdelingerne spiller
en rolle her. Fra drøftelsen kan det konkluderes, at der er stor variation på såvel institutioner
som lokalafdelinger, og at der derfor ikke kan siges noget generelt om samspillet.
3.

Samværspolitik

Jonas fortalte, at LS’ forslag er blevet inkorporeret i udkastet, dog med den undtagelse, at en
frivillig ikke skal kunne være alene med flere børn, som LS havde foreslået. Der kan laves
dispensationer eller tillægsregler til specifikke aktiviteter, hvis der er behov for at afvige fra
den overordnede samværspolitik. I første omgang vil der blive udarbejdet aktivitetsspecifikke
regler for ferielejre, som vil blive sendt i høring hos relevante parter, hvorefter reglerne indgår
på niveau med samværspolitikken.
LS kvitterede for det gode samarbejde med SEK.
Samværspolitikken blev godkendt, og skal snarest sendes i høring i organisationen.

4.

Godkendelse af revideret budget og gennemgang af M6

Daniel gennemgik det reviderede budget, som viser en øget omsætning med ca. 4 millioner.
Det er en opjustering af resultatet på 75.000 kr.
Det forventes, at vi kan levere på alle aktiviteter.
Væsentlige budskaber ift. resultatet:
• Opjustering af erhvervsfundraising
• Nødvendig investering i privat fundraising (netto 150.000)
• Opjustering af solgte timer på tværs af sekretariatet (ØM)
• Nedjusterer revision, konsulenter og egenbetaling (spises af IT-udgifter)
• Koster at være tilbage på kontoret (post corona)
• Vi bliver flere hænder (og det øger også driftsudgifter)
• Fokus på medarbejdertrivsel og lidt mere luft i porteføljerne
• Fokus på frivilligland og lokalt engagement
Daniel gennemgik derefter særlige opmærksomhedspunkter for hvert område.

LS havde følgende bemærkninger/spørgsmål:
LS spurgte ind til, hvorfor der opnormeres med en ekstra international konsulent.
Geske svarede, at der ikke er tale om en opnormering, men at det giver mere
fleksibilitet i porteføljerne.
LS spurgte ind til baggrund for valget af den nye privat-fundraising-metode med
sms’er. Line svarede, at vi regner med, at det kan blive en god forretning på sigt, når vi
er blevet gode til metoden. Idéen er, at sms’erne genererer leads, som vi efterfølgende
kan ringe til. Erfaringen er, at der er større chance for succes med denne type leads.
LS kvitterede for, at deres ønsker bliver efterlevet, og gav stor ros til SEK for de flotte
resultater.
Det reviderede budget blev herefter godkendt.

5.

Mundtlig orientering ved FPS

Daniel gav en praktisk orientering omkring det kommende LS-seminar den 3. september.
Planen for seminaret er, at LS skal evaluere året, der er gået, og tale om hvad der skal
prioriteres strategisk næste år.

6.

Skriftlige orienteringer
Privat fundraising

Line refererede til gennemgangen af privat fundraising under pkt. 4.
Line supplerede med, at det er vigtigt at skelne mellem medlemmer og bidragsydere, når der
tales om fundraising. Bidragsydere leverer langt flest midler, men medlemmerne er vigtige for
det driftstilskud, vi modtager fra DUF. Der arbejdes strategisk med at tracke hvilke emner, det
er lettest at rekruttere bidragsydere på, og hvilke emner folk helst vil donere til. Derudover
arbejder vi med fastholdelse af såvel bidragsydere som medlemmer.
Geske supplerede med, at SEK gør sig mange overvejelser i afvejningen af at benytte en sober
tone, når der fundraises, men samtidig gøre brug af en retorik, vi ved, der virker.

7.

Dispensationer for regel om aktivitetsledere +35

Jonas indledte med at understrege, at ferielejrene fortsat er undtaget fra aldersreglen, som det
blev aftalt sidste år.
Det har været en udfordring at nedsætte den arbejdsgruppe, som har skulle kigge på
ungelederskab i ferielejr-afdelingen.
LS var enige om, at SEK er bedst egnede til at vurdere, hvornår der er behov for at give
dispensation.
LS var enige om, at en dispensation skal kræve følgende:
1. Dispensationen skal være afgørende for aktivitetens videre drift. Dvs. at der ikke er en
frivillig under 35 år, der er klar til at tage over som aktivitetsleder.
2. Der skal være en handlingsplan for, hvordan der fremover sikres aktivitetsledere under
35 år på aktiviteten.
LS blev enige om, at en dispensation varer så længe der er behov for det jf. handleplanen.

Det blev aftalt, at SEK giver en status en gang om året til LS med overblik over tildelte
dispensationer og baggrunden herfor.

8.

Landsmøde

LS gav Jonas mandat til at godkende Landsstyrelsens beretning, når den er færdig.
LS blev enige om at indstille til Landsmødet, at kontingentet for et års medlemskab forbliver
uændret på 150 kr. om året.
LS blev enige om at tilføje en blid formulering i forretningsordenen om at give folk der ikke før
har sagt noget førsteret til at tale.
LS havde en længere drøftelse af, hvorvidt man burde forbyde holdningsytringer i form af klap,
knipsen, hujen osv., da sådanne tilkendegivelser kan virke ubehagelige for folk, der står i
opposition til det fremlagte. LS blev enige om, at der kan gives en høflig indstilling i
velkomsten.
LS havde en længere drøftelse om programmet til Landsmødet, og blev enige om, at lave
trækplaster lørdag med indlæg om unge i bevægelsen, både nationalt og internationalt.
LS vil reklamere for landsmødet blandt medlemmerne.
9.

Eventuelt

Charlotte fortalte, at holdningsprogrammet snart er på plads, og vil blive gennemgået på
kommende LS-møde.
Sara har været med til at skrive en bog om hjemløshed, Jonas opfordrede LS til at deltage i
receptionen den 26. august.

