
 

   

 

REFERAT AF LS-MØDE 10. JUNI 2020 

 
Tidspunkt: 17.00-20.30   Sted: Oliver Twist 

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt idet der tilføjes et lukket drøftelsespunkt efter de skriftlige 

orienteringer samt at punkt 9 om vedtægtsændringer rykkes op som punkt 8.  

 

2. Orientering fra sekretariatet     

Anette orienterede om, at Corona ikke kommer til at ramme os så negativt, som man 

kunne frygte. Vi er lykkedes med at få god omtale og har på den baggrund også fået nogle 

bevillinger ind. Medarbejderne er tilbage på sekretariatet, og vi er nu ved at samle op på 

vores Corona-indsats, bl.a. gennem arrangementerne Spis og Snak, som ligger ifm. 5 af 

Røde Kors’ Folkemøder i juni og juli, hvor de frivillige inviteres til at dele Corona-

erfaringer. Anette foreslog, at der laves en workshop på landsmødet vedr. digitale 

fællesskaber og læringer fra Corona-lockdown. 

 

3. Skriftlige orienteringer       

3.1 Opfølgning på revisionsprotokollat  

LS har fået tilsendt en plan for implementering af anbefalinger fra revisionsprotokollat 

2019 i URK til efterretning. Det kan bemærkes, at flere tiltag allerede er sat i drift 

herunder timeregistrering. LS tog orienteringen til efterretning. 

 

LS ønskede at få en opdatering på planen igen i september. 

 

3.2 Privat fundraising 

LS tog orienteringen om status på privat fundraising til efterretning, herunder at der er 

særligt fokus på Ferielejr og engangsdonationer den næste tid. LS spurgte ind til 

genhvervning af gamle medlemmer og bidragsydere. 

  

3.3 Ledelsesinformation 

Ledelsesinformationen sendes kvartalsvis til LS, men her i starten orienteres LS månedligt. 

LS tog ledelsesinformationen til efterretning. 

 

4. Lukket punkt om status på lokalafdeling 

 

5. Indkøbspolitik       

LS besluttede at tilslutte sig RK’s indkøbspolitik.  

Det blev foreslået, at det skrives ind i refusionssedlen. 

 

6. Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde i RK    

D. 15. juni er URK på dagsordenen på RK’s hovedbestyrelsesmøde. Her skal diskuteres 

anbefalinger til skridt, der skal forebygge, at noget lignende kan ske igen og så skal det 

fremtidige samarbejde og forhold mellem de to organisationer drøftes. Både Troels og 

Anette har foretræde. Når interim-perioden afsluttes, udarbejdes en ny samarbejdsaftale 

mellem Røde Kors og Ungdommens Røde Kors. LS tog orienteringen til efterretning og 

drøftede standpunkter i forhold til tre foreslåede skridt. LS gav Troels mandat til at 

fremføre dette for hovedbestyrelsen.  

 



7. Medlemsstrategi       

Ls blev præsenteret for en ny medlemsstrategi. LS drøftede dels forslag om automatisk at 

konvertere medlemmer over 30 til bidragsydere, men at frivillige over 30 kan ansøge om 

at forblive medlem, hvis de fx ønsker at have adgang til foreningsdemokratiet. Dels om 

handlingsmedlemskabet skal udfases eller begrænses til asylansøgere, anbragte unge og 

særligt økonomiske trængte, da handlingsmedlemsskabet er meget dyrt at forvalte 

administrativt uden at vi får penge ind på det.  

 

LS besluttede, at de gerne vil stille Landsmødet et vedtægtsændringsforslag om 

automatisk konvertering af medlemskab ved 30 år. Fx pr. 1. juni. Der eftersendes et 

forslag til vedtægtsændring vedr. dette til LS på mail. 

 

LS drøftede længe handlingsmedlemsskabet, men blev ikke enig. Argumenter for og imod 

var bl.a., at det er en stigmatiserende mekanisme, hvis man skal ansøge om at blive 

handlingsmedlem, fordi man ikke har råd til at betale, og det blev problematiseret, at man 

ikke kan være en del af foreningsdemokratiet, hvis man ikke vil eller kan betale for et 

medlemskab. Argumenter for begrænsning af handlingsmedlemsskabet var bl.a. det er 

problematisk at vi lige nu har 1000 handlingsmedlemmer, som udhuler vores økonomi, af 

hvem mange ville kunne betale 150 kr. om året. Det blev foreslået, at der evt. kan laves 

nogle kriterier, som ikke er stigmatiserende, som man krydser af på hjemmesiden, hvis 

man ønsker et handlingsmedlemskab, og at kommunikationen omkring vigtigheden af 

foreningsmedlemsskabet gøres meget klar. 

 

Sekretariatet samler op på snakken, og LS træffer beslutning vedr. 

handlingsmedlemsskabet på det ekstraordinære LS-møde d. 25. juni. Det er et 

opmærksomhedspunkt, at forslaget ikke falder på processen.  

 

 

8. Vedtægtsændringer      

LS drøftede en række forslag til vedtægtsændringer og om LS ønskede at foreslå dem til 

landsmødet som en samlet landsstyrelse. 

 

Direktørens ansættelsesforhold:  

Forslaget præciserer, at direktøren ansættes af Landsstyrelsen sammen med 

generalsekretæren i RK, at direktøren referer til landsforpersonen og at denne er ansvarlig 

for ansættelsesprocessen.  

LS besluttede ikke at stille forslaget. 

 

Udviklingsplanen 

LS besluttede at foreslå landsmødet, at udviklingsplanen skrives ud af vedtægterne jf. 

tidligere LS-beslutning om strategi 2025.  

LS besluttede, at det skrives ind i vedtægterne, at det er landstyrelsens ansvar at sikre, at 

URK arbejder efter en tidssvarende strategi. 

 

Frister: 

Der tilføjelse en demokratisk mekanisme, som giver mulighed for at stille ændringsforslag 

til ændringsforslag. 

LS besluttede at indstille forslaget 

 

Lokalforperson: 

Der rettes op på en teknisk fejl på sidste landsmøde, som gør, at der ikke blev 

konsekvensrettet, da landsmødet besluttede at indføre landsforperson. Det bør præciseres 

i argumentationen, at man stadig gerne må hedde lokalformand, hvis man beslutter det 

lokalt. 

 

Forpersonskab 

Forslaget handler om at skære FPS ned til 2 personer, alternativt at fjerne ”organisatorisk” 

og ”politisk” foran næstforpersons-posterne. LS drøftede argumenter for og imod. LS er 

opmærksom på signalet i forslaget, som kan syne af mindre demokratisk inddragelse, men 

argumenter for var, at FPS vil blive tvunget til at inddrage endnu mere, når de kun er to.  

Det blev bl.a. foreslået, at forperson og næstforperson ikke bør være på valg samme år, 



hvis FPS skæres ned, samt at begge næstforpersons-poster bør nedlægges og at der i 

stedet oprettes et nyt mandat, såfremt forslaget indstilles til landsmødet. 

 

LS blev ikke enig og vil gerne gendrøfte forslaget på LS-mødet d. 25. juni.  

 

 

9. Orientering om årsmødemateriale 2. runde   

Ls orienteres jf. vedtægternes §6.3 om evt. ændringer i de lokale vedtægter. LS blev på 

sidste møde orienteret om afholdelsen af 24 årsmøder, herunder orienteret om ændringer 

i otte lokalafdelingers vedtægter. På dette møde blev LS orienteret om afholdelsen af de 

resterende 3 årsmøder. Således er der afholdt 27 årsmøder i 2020. 

 

LS tog orientering om vedtægtsændringerne til efterretning. 

LS får eftersendt vedtægterne fra de 3 lokalafdelinger + Nykøbing Falster. 

 

10. Landsmøde       

LS drøftede forslag til dirigent for landsmødet 2020. 

LS besluttede at sætte tilmeldingsfristen til torsdag d. 10. september. 

Sekretariatet arbejder videre med landsmødet og sender et program ud til LS. 

11. Proces for strategi 

LS drøftede status på udsendelse af survey. Ls besluttede at afholde et webinar før d. 25. 

juni samt 2-3 uger efter. Der udarbejdes et call ud til organisationen efter input til 

strategien samt et format for, hvordan der samles op på input. Jonas og Troels tager den. 

 

12. Evt.        

Der blev foreslået endnu et forslag til vedtægtsændringer. LS bakkede op om, at 

landsmødet foreslås at vælge suppleanter til LS. Daniel skriver udkast til forslag. 

 

 

 

     

 

     


