
 

   

 

REFERAT AF LS-MØDE 25. JUNI 2019 

Tidspunkt: 16.30-20.30 Sted: Oliver Twist, Hejrevej 30, Stuen 

Til stede: Troels, Martin, Søren, Daniel, Amalie, Bothainah, Charlotte, Mikkel, Andreas, Thomas og Rikke 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Nyt fra sek og LS       

LS orienterede om de forskellige aktiviteter, som de har deltaget i siden sidste møde.  

 

Martin orienterede om, at der er åbnet for tilmelding til Nordic Red Cross Youth Network 

med de andre nordiske ungdomsafdelinger i Sverige d. 27.-29. september. Der er plads 

til 10 frivillige fra hvert land (Finland, Norge, Danmark og Sverige).  

 

Thomas orienterede om, at der over den seneste tid været overvejelser og dialog med 

Børns Vilkår om, hvorvidt Ung på Linje og Børnetelefonen skulle indgå et samarbejde. 

Planerne er rullet tilbage, da det hverken er et ønske fra de frivillige på UPL eller 

sekretariatet. 

 

Thomas orienterede om seneste møde i Fællesudvalget mellem URK og RKiD’s politiske 

og administrative ledelse, som fandt sted sidste uge. 

 

Han orienterede desuden om udmeldingen om organisering til sekretariatet. Det blev 

bevidst meldt ud så tidligt som muligt, men det betyder også, at der er ting, der stadig 

ikke er helt på plads. Efter sommerferien starter vi op i København med at få sat profiler 

på medarbejderne, og Kamilla sidder med en afviklingsplan for Aarhuskontoret. Der er 

fællesmøde for medarbejderne i morgen, hvor der er mulighed for at stille uddybende 

spørgsmål. 

 

3. Skriftlige orienteringer     

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning.  

 

LS efterspurgte oversigten over egenfinansiering i økonomiorienteringen, som var røget 

ud af bilaget. Den eftersendes på mail. Troels sendte ros til økonomichef Christian for 

den konservative styring af økonomien og denne tætte opfølgning. 

Hvis der er spørgsmål til det sent udsendte bilag, sendes de til Christian med LS i cc. 

 

Det blev påpeget, at det er et opmærksomhedspunkt for LS i den nye organisering, at 

sekretariatet tilpasser sig frivilligorganisationen i videst muligt omfang, fx bør træninger 

ligge i eftermiddagstimerne, ligesom der kunne være længere frist på tilmelding til 

udsendelse.  

 

LS pointerede, at årshjulet for nationale og internationale aktiviteter bør samtænkes i 



den nye organisering, særligt ift. årsmødesæsonen. 

 

4. Privat fundraising - Frivillige og medlemmer    

LS blev orienteret om status på privat fundraising og drøftede, hvorvidt der skal stilles 

krav om medlemskab – kontingent eller handlingsmedlemsskab – blandt de frivillige. 

 

LS besluttede, at der fremadrettet skal stilles krav om, at nye frivillige skal være 

medlemmer, ligesom man ser det i fx Red Barnet Ungdom. Der stilles ikke krav om, at 

eksisterende frivillige skal melde sig ind, men det er håbet, at de gør det. Frivillige kan 

være både kontingentmedlemmer og handlingsmedlemmer. Handlingsmedlemsskabet 

isoleres ikke udelukkende til frivillige. LS bad sekretariatet udarbejde en 

kommunikations- og implementeringsplan til næste LS-møde. 

 

LS opfordrede til, at der i kommunikationen prioriteres den tætte kontakt fra frivilligleder 

til frivillige, og at aktivitetslederne orienteres først. LS vil gerne tæt ind over 

kommunikationen og evt. stå i front. Det er vigtigt, at der er fokus på at skabe et godt 

flow for, hvordan man kommer ind som ny frivillig. 

 

5. Valg af tillidspersoner ifm. Samværspolitik   

LS godkendte tidligere på måneden en politik for samværet mellem alle i URK. I 

Samværspolitikken står, at der skal udvælges 4 tillidspersoner; to fra sekretariatet og to 

fra LS. Troels har modtaget kandidaturer fra Amalie og Mikkel, som blev valgt som 

tillidspersoner. Sekretariatet har valgt at koble tillidspersonrollen til tillidsrepræsentant- 

og arbejdsmiljørepræsentantrollen (pt. Julie og Anna), da begge er klædt på til opgaven i 

kraft af deres funktioner.  

 

Politikken kommunikeres ud denne uge gennem en video fra Troels. 

 

Sekretariatet vil efter sommerferien kigge på, om de tre samværsdokumenter 

harmonerer. LS anmodede om, at sekretariatet i den forbindelse er opmærksomme på, 

at LS i sin tid traf en beslutning om, at man ønskede en separat politik for frivillige over 

18. 

 

6. Udviklingsplan 

LS har på baggrund af input fra medarbejdere og frivillige udarbejdet et udkast til en 

udviklingsplan for 2019-2021. LS har efterfølgende haft 14 dage til at fremsende 

ændringsforslag til Troels. De indkomne ændringsforslag blev drøftet et for et på mødet.  

 

LS godkendte udkastet til udviklingsplan med de vedtagne rettelser. Udviklingsplanen 

tilrettes på den baggrund af sekretariatet og sendes rundt til LS, inden det sendes ud 

med landsmødeindkaldelsen i næste uge.     

 

7. Task force       

I forbindelse med reorganiseringen af sekretariatet vil sekretariatet med sit nye og 

intense fokus på den lokale forankring overtage en væsentlig del af Task Forces 

portefølje i sin nuværende form, ligesom regionsgrupperne bliver nedlagt. Dette for at 

sikre forankring og vidensdeling centralt. LS drøftede derfor om, og i hvilken form, taske 

force skal fortsætte sit virke. 

 

LS besluttede at bede Thomas skrive et notat om aktivitetsnetværk og deres funktion, 

herunder proces og finansiering, samt at der skal tages en snak med task force om 

hvordan de ser deres rolle og plads i organisationen efter sommerferien, når vi ved, 

hvordan porteføljefordelingen kommer til at se ud. Herefter træffes beslutning om task 

force.  

 



 

 

8. Landsmøde       

Landsmødet finder sted d. 26.-27. oktober. I næste uge sendes indkaldelse og 

udviklingsplanen ud til alle medlemmer.  

LS besluttede, at sætte deltagerbetaling til 150 kr. 

Martin, Daniel, Andreas, Amalie og Troels meldte sig til landsmødearbejdsgruppen, som 

mødes efter sommerferien. 

 

Dirigent og landsmødeprogram drøftes i arbejdsgruppe.  

 

9. Vedtægtsændringer      

Forperson  

Charlotte orienterede om, at der er en gruppe, der ønsker at stille ændringsforslag til 

vedtægterne om, at formand rettes til forperson. Hun ønskede at afdække, om LS ville 

tilslutte sig forslaget i den form, det forelå.  

LS besluttede ikke at stille forslaget som en samlet landsstyrelse, men hvis medlemmer 

af LS ønsker at stå bag forslaget, kan de skrive til Charlotte. 

 

Nedlæggelse af formandsskab 

Det har tidligere været drøftet i LS, om der skulle stilles forslag om nedlæggelse af 

formandsskabet i vedtægterne. LS ønskede ikke at stille forslaget som en samlet 

landsstyrelse, og Charlotte og Amalie har derfor valgt ikke at stille forslaget. I stedet 

bruges den nye arbejdsgruppestruktur til at undersøge nødvendigheden af 

formandsskabet i det næste LS-år. 

 

Lokalafdelingsrepræsentanter til Landsmøde 

Daniel og Martin præsenterede deres vedtægtsændringsforslag om, at lokalafdelinger er 

ansvarlige for at sende repræsentanter til landsmødet. LS ønskede ikke at stille forslaget 

som en samlet landsstyrelse, men Martin og Daniel opfordrede til at vende tilbage, hvis 

man gerne vil være med som forslagsstiller. 

 

Charlotte orienterede om, at hun sender potentielt ændringsforslag ud skriftligt. 

 

Ingen af vedtægtsændringsforslagene sendes ud sammen med indkaldelsen. 

 

10. Klima        

Punktet skydes til næste møde. 

 

11. Eventuelt      

Daniel påpegede, at de interne revisorer ikke har modtaget årsregnskabet. Troels sagde, 

at det får de på den anden side af sommerferien.  

 

Mikkel fortalte, at han starter på jurastudiet til september. Han kan derfor ikke deltage i 

LS-mødet d. 27. august. Der laves en Doodle på de omkringliggende datoer. 

 

        

 

 

 


