Indkaldelse & Dagsorden
Landsstyrelsesmøde, Socialpolitisk Forening
27. februar 2014 kl. 16.00- 19.00, Strandgade 6b, st.
Christianshavn den 27. februar 2014
Deltagende: Allan, Robert, Ove, Mads, Birthe, Ninna, Preben
Fraværende: Lise, Louise, Mai

Dagsordenspunkt

Bilag / Kommentar / Handling / Opfølgning/Uklart

1. Godkendelse af dagorden

Bilag 1.1 Godkendt referat fra d. 27/01: til opfølgning.

Der fremlagdes på mødet en opdateret udgave af bilag 3.1. Ellers ingen kommentarer.
2. Nyhedsorientering

Bilag 2.1 Nyhedsorientering, t.o. / baggrund.
Bilag 2.2 Kalender, t.o. / baggrund.

Ad. Nyhedsorientering)
T.O. Social Politik nr. 1 2013 Rehabilitering er blevet læst 1419 gange på Issuu (digital udgave) mod
200-300 ved andre udgaver. Sekretariatet vil undersøge og overveje om den skal yderligere promoveres.
Evt. som årets ’bestseller’ på hjemmeside mm.
Der bliver spurgt til, hvordan der kan være flere nye medlemmer, men færre indtægter? Det skyldes
restancer. Sekretariatet vil gå videre med et forslag til, hvor de mange medlemmer i restance kan
beholdes i foreningen.
Sekretariatet finder efter anmodning statistisk overblik mht. hjemmesideaktiviteter.
Ad. Kalender)
T.O. Konference d. 7. marts er der indtil videre tilmeldt 65 personer.
T.O. Der er ikke penge til Kritisk Socialt Forum-arrangementet om rammerne for den socialpolitiske
debat(30. april), men der tales videre med Frivilligt forum omkring mindre arrangementer.

3. Generalforsamling 2014
a. Landsstyrelsen 2014/15.

Ad. a. Opstilling og kandidater. Bilag 3.1.

b. Socialpolitisk Råd 14/15

Ad. b. Kandidater. (Også bilag 3.1).
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c. Budget 2014 / kontingent

Ad. c. Bilag 3.2, Bilag 3.3. notat regnskab/budget,

d. Regnskab 2013

Ad. d. Også bilag 3.2

e. Vedtægtsændringer

Ad. e. Bilag 3.4

f. Debatarrangement

Ad. f. Knud Aarup / Orientering v/ Preben.

Ad. a)
Diskussion om nye kandidater i Landsstyrelsen:
-

Robert tager kontakt til Mikkel Warming

-

Mads tager fat i Riisgaard i SIND

-

Ninna tager fat i SAND

NB: Indsendelse af nye kandidater skal ske til Allan; de afgående kandidater må gerne overveje
kandidater inden for deres felt. Deadline: 11. marts.
Ad b)
Alle socialpolitisk rådsmedlemmer genopstiller på nær Hanne Thomsen.
Ad. c)
Landstyrelsen ønsker budgettet skal være i balance og vil gerne gå med til en mindre løbende stigning af
kontingentet de næste 5 år. Sekretariatet laver et udkast, først til Robert, som efterfølgende skal til
godkendelse på generalforsamling.
Ad. d)
Der har været en stigning i udgifter til oplysning og kommunikation. Udgifter til kommunikation skyldes
ny hjemmeside, Socialpolitik-online, flyvers og andre tryksager.
Merforbrug i fht. Budget på ”Oplysende aktiviteter” er direkte finansieret af samarbejdspartnere.
Konklusion: Af hensyntagen til den stigende aktivitet i foreningen er det et acceptabelt regnskab.
Ad. e)
T.O. Der er 14 dages frist for indsendelse af vedtægtsændringer inden generalforsamling.
Sekretariatet udformer et konkret forslag som sendes til godkendelse hos Robert.
Ad. f)
Knud Aarup er oplægsholder til Generalforsamling.
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Mads spørger Jacob Ørum som dirigent igen i år.
4. Socialpolitik
a. Den alternative beskæftigelseskommission

Ad. a. V/ Robert, herunder henvendelse fra Ebbe
Lauridsen, BIEN Danmark. Bilag 4.1.

b. Udsatte i uddannelsessystemet

Ad. b. Henvendelse om problemstilling. Bilag 4.2.

c. Socialrådgivere ønsker ny

Ad. c. Henvendelse, Kirsten Windekilde, bilag 4.3.

kontanthjælpslov
d. Kritisk Socialt Forum 2014

Ad. d. Arr. 7/3, bilag 4.4 og 4.5. IU anmoder om at afholde
nok et Kritisk Socialt Forum, efterår 2014

e. Ulighedens topmøde

Ad. e. Rapport fra Ulighedens Topmøde 2013. Bilag 4.6

f. Social Politik

Ad. f. Salg af annoncer i Social Politik, m.m. Bilag 4.7

Ad. a)
Foreningen tilbyder organisationen BIEN, at deltage i Stop Fattigdom Nu-netværket.
Ad. b)
Sagen med unge udsatte i uddannelsessystemet ligges til videre til Ungdom.net, sekretariatsfrivillige og
andre organer.
Ad. c)
Kirsten Windekilde ønskede et lynarrangement omkring kontanthjælpsreformen. Sekretariatet kunne
ikke bistå, men hun og hovedstadsforeningen går eventuelt selv videre med det.
T.O. Via Stop Fattigdom Nu-netværket arbejdes der på muligheden for, at udarbejde dokumentation af
konsekvenserne af kontanthjælpsreformen via personlige historier/skæbner.
Ad. d)
Landstyrelsen siger ok til arrangementet: International konference omkring ’velfærdsturisme’, men vil
anmode om at finde et andet begreb end ’velfærdsturisme’.
Der bevilliges 25.000 kroner til arrangementet IU.
Ad. e)
Rapport fremlagt til orientering
Ad. f)
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Det besluttedes, at redaktionen må gerne afklare mulighederne og med vide grænser i fht. Evt.
annoncesalg. Der var dog udpræget skepsis i fht. om det vil give mening (økonomisk set).
5. Eventuelt
Andre arrangementer:
Robert har videreformidlet kontakt til Allan omkring EU-parlamentsarrangement om hjemløshed.
Sekretariatet går videre med sagen i fht. Et evt. arrangement d. 7. eller 8. spril.
Ninna videresender forslag til EU-parlamentsarrangement fra Britta Thomsen (S)
Mads vil gerne være med til arrangement om udsatte unge i uddannelsessystemet.
Sekretariatet finder fire nye mødedatoer som udsendes til Landsstyrelsen.
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