GODKENDT til REFERAT af
Landsstyrelsesmøde, Socialpolitisk Forening
11. april 2013 kl. 15.00- 18.00, Strandgade 6, st.
Tilstede: Robert Olsen(RO), Ove Lund(OL), Louise D. Nielsen(LN), Mads Engholm(ME), Preben
Etwil(PE), Allan Bærentzen(AB) (ref.).
Afbud: Birthe Povlsen(BP), Lise Jordan(LJ), Mai Birk Andersen(MA), Ninna Hoegh(NH).
Beslutninger - Ansvarlige
Dagsordenspunkt

Bilag / Handling / Kommentar

1. Godkendelse af dagorden og referater

Bilag 1.1 Godkendt referat fra d. 14/2, til opfølgning.
Bilag 1.2 Referat fra generalforsamling 15/3, til godkendelse.
Bilag 1.3 Referat fra ”Nordisk Topmøde” til orientering.
Bilag 1.4 Forretningsorden, til orientering.

Ad. dagsorden: Nyt punkt til behandling/beslutning om Ulighedens Topmøde/bogudgivelse blev optaget
som nyt dagsordenspunkt pkt. 6.
Ad. bilag 1.1, ingen kommentarer.
AD. BILAG 1.2: Referatet godkendtes af landsstyrelsen AB, sender det til dirigent for underskrivelse.
Ad. bilag 1.3: ingen kommentarer.
Ad bilag 1.4: var fremsendt til orientering til den nye landsstyrelse.
2. Nyhedsorientering

Bilag 2.1 Skriftlig Nyhedsorientering.

Ad bilag 1.2: AB orienterede om at nyhedsorienteringen nu har fået tilføjet ”eksterne arrangementer”, og
spurgte om landstyrelsen ønskede dette, hvilket de gjorde.
3. Præsentationsrunde

Den nye landsstyrelse præsenterer sig.

Præsentationen blev udskudt.
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4. Landsstyrelsens arbejde 2013-2014
a. Arbejdsform og fokus.

Ad. a) Landsstyrelsens arbejdsform og fokus individuelt og
som organ diskuteres og fastlægges. Hvem vil/kan/gør
hvad? Bilag 4.1 Notat.

b. Aktiviteter 2013.

Ad. b) Aktiviteter og indhold diskuteres og fastlægges.
Bilag 4.2 kalender. Bilag 4.3 budget. Jf. også bilag 4.1.

c. Socialpolitiske policy papers 2013.

Ad. c) Det diskuteres og fastlægges hvilke policy papers
landsstyrelsen udarbejder i 2013 – og hvordan de bruges.

Ad. a) Arbejdsform og fokus.
Foreningens arbejdsformer og fokus blev diskuteret overordnet. Herunder:
Lokalt: Generel indsatsform, hvordan bruges vores (begrænsede ressource) bedst.
Det besluttedes hurtigst muligt at få et møde i stand med lokalformænd.
Landsforeningen: Kritisk Socialt Forum (socialøkonomi, kommunalvalg/reformmølle, socialpolitik i
kommunerne), Nulvækstens ofre vindere/tabere, (Allan tænk –overordnende problemstillinger)., social
retfærdighed i et globaliseret perspektiv
Det diskuteredes hvordan foreningens arbejde kan gøres mere aktivitetsorienteret – f.eks.
underskriftsindsamlinger, opsøgende (diskussioner) o.lign.
Netværk, foreningens netværksaktiviteter, ad hoc og mere formaliserede diskuteredes. ME tager fat i MA
(AB minder ham om det) ift. Ungdom.net. AB fortsætter med Stop Fattigdom Nu netværket. IU opstarter
nyt netværk med fokus på internationale sociale problemstillinger.
Det besluttedes, at Internationalt Udvalg: Kan få et ”kritisk Socialt Forum”.

Ad. b) Aktiviteter og indhold fastlægges.
Det besluttedes, at landsstyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af referatet, dvs. fredag d. 25/4
kan/skal komme med input til form og indhold:
-

Kritisk Socialt Forum (form og indhold – vi har i udgangspunktet 35.000,- til arrangementet).

-

Folkemødet Bornholm. Vi har lejet Cirkusteltet og har plads til ét ekstra arrangement d. 15/6 kl.
18.15 – 19.00 (f.eks. ulighedens mange ansigter?)
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Ad. c) Socialpolitiske Policy Papers
Det diskuteredes hvilke Policy Papers der skal satses på i 2013:
ME: Boligmarkedet og unge - ulighedsperspektiv
LN/ydelsesniveauer.(?)
NH og BP arbejder videre på et hjemløsepapir.
Retssikkerhed.?
Internationalt Udvalg – AB spørger
Børnefattigdom / LN (LJ?)
Skattekonkurrence (udhuling af den universelle velfærdsstat). PE.

Det aftaltes, at brugen af hvert enkelt policy paper vurderes løbende.
5. Lokalafdelinger

Diskussion om lokalafdelinger. Lokalforeninger, hvordan
får/skaber vi liv? (skal vi det overhovedet?). Jf. også bilag 4.1

Jf. pkt. 4.
Ny 6.– Ulighedens Topmøde/bogudgivelse
Der var fremsendt et ekstra bilag om Ulighedens Topmøde og støtte til topmødets gennemførsel gennem
rollen som medudgiver af Joseph E. Stiglitz, værk ”The Price of Inequality, How Today's Divided Society
Endangers Our Future”, med en garanti på kr. 50.000,-. Bilaget blev optaget til behandling af
Landsstyrelsen med et ønske om at sådanne beslutningsgrundlag fremover udsendes ” i så god tid som
muligt”.
Landsstyrelsen besluttede, at:
tilslutte sig bilagets beslutninger jf. nedenfor a) – e), dog grundet den korte frist som bilaget fremsendtes
med skal de ikke tilstedeværende landsstyrelsesmedlemmer høres om de har indsigelser:
Tilbagemeldingsfrist for dette er onsdag d. 17. april.

a)
b)
c)
d)

Foreningen bliver medudgivere af bogen og garanterer de kr. 50.000,-.
Årets resultat nedjusteres tilsvarende i budgettet.
Sekretariatet søger midler til bogudgivelsen.
Sekretariatet arbejder på at finde besparelser der kan mindske budgetnedjusteringen.
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Der var i øvrigt enighed om, at bidraget på kr. 50.000,- til Ulighedens Topmøde var værd at satse
yderligere indsats på. Og at Socialpolitisk Forening når/hvis alt falder på plads: dels skal medvirke til mest
mulig synlighed og gennemførsel af et succesfuldt arrangement, dels skal udnytte PR-værdien mest
muligt.
AB orienterede om, at der i det kommende nummer af Social Politik vil være en opfordring til økonomisk
støtte til Topmødet, og at sekretariatet udsender brev til vore kollektive medlemmer om samme sag.
LN tager gerne dette med til bestyrelsesmøde i DS d. bestyrelsesmøde d. 3. maj. AB klæder LN på til
dette.
Landsstyrelsen foreslog facebook-indsamling(microindsamling – frieksemplarer). Konkurrencer. AB
checker om det kan lades i gøre i praksis.

Ny 7. Eventuelt

Bilag 6.1 og 6.2 vedr. frivillighedschartret, medbring evt.
input på møde, så AB kan komme med høringssvar.

Problematisere om det er på bekostning af offentlige. Skjult privatisering/ minimering af velfærdsstat etc.
(ej heller udtynde den offentlige indsats/sikkerhedsnet etc).
Aftaler mellem offentlige og frivillige (tilsluttes os frivilligt forums spilleregler).
Status på fattigdomskommissionens arbejde diskuteredes.
Næste landsstyrelsesmøde 6. juni 2013. TIDSPUNKT Kl. 16.00 – 19.00.
25. juni Socialpolitisk Råd – AB og RO forbereder møde/form m.m., AB checker op med rådets
medlemmer omkring dato/tidspubnkt.
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