REFERAT AF LS-MØDE 23. september 2021
Tidspunkt: 16.00-19.30

Sted: Mulan

Deltagere: Troels, Amalie, Daniel, Mikkel, Charlotte, Jonas, Mathilde, Mette, Lea, Sara, Geske, Line og
Nanna.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt idet, der blev tilføjet et nyt dagsordenpunkt:
10. (LUKKET PUNKT)

2.

Skriftlige orienteringer
LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning.
LS spurgte blandt andet ind til aktiviteterne på krisecentre, og hvorfor vi ikke har været i
stand til at imødekomme alle indkomne henvendelser. Ledelsen svarede, at kombinationen
af Corona og sommerferie har gjort det svært at rekruttere frivillige.
LS efterspurgte en status på lokalafdelingsarbejdet, da der ikke fremgår et overblik over
disse i ledelsesorienteringen. Ledelsen imødekom forespørgslen, og det blev besluttet, at
der fremover skal indgå en oversigt over lokalafdelingsarbejdet i ledelsesinformationen.
LS spurgte ind til, hvorfor der fremgår et positivt tal på realiseret-posten for ”Løn
program”. Ledelsen svarede, at det skyldes, at der er allokeret (solgt) flere timer på
projekter end der er udbetalt i løn. Det sker i de tilfælde, hvor vi har medarbejdere, der
arbejder flere timer end deres normtid, da vi ikke udbetaler overarbejde den pågældende
måned, hvor de optjenes. Samtidig har vi samlet set i 2021, afholdt mere ferie end der er
optjent. Dette resulterer også i en indtægt på løn, som dog vil udlignes hen over året.
LS spurgte ind til privatfundraising området, og om vi når budgetmålet i forhold til
enkeltdonationer. Ledelsen svarede, at vi ikke når målet konkret på enkeltdonationer, men
at vi kommer til at gå over budget på andre poster på privatfundraising, hvorfor det
udlignes i det totale budget.
LS pointerede, at fokusset på at flere frivillige skal være medlemmer, skal tages med som
en del af Landsstyrelsens beretning på Landsmødet.
Ledelsen orienterede om Røde Kors’ nye internationale strategi, der er væsentligt mere
”højstrategisk” end tidligere. Strategien fokuserer hovedsageligt på de allermest sårbare
grupper internationalt set og på højrisikoområder, hvilket gør det kompliceret for URK at
spille en egentlig rolle. Ledelsen tager en drøftelse med Røde Kors’ vedr. URKs
internationale arbejde i forbindelse med den nye strategi.
Ledelsen orienterede desuden om, at Røde Kors, TV2 og fodboldfonden laver et
indsamlingsshow til november, hvor URK får en fremtrædende rolle.

3.

Mundtlige orienteringer v. FPS
FPS havde følgende orienteringer:
-

Ferielejrene har udtrykt ønske om at sige noget om ferielejr på Landsmødet. FPS har
opfordret dem til at sige noget under beretningen.
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-

En madklub i Aalborg har haft en sag vedr. misbrug af et købekort. Sekretariatet
håndterer sagen.

I forbindelse med sagen vedr. misbrug af købekort blev det drøftet, om man vil kunne
undgå misbrug, hvis ikke man har lokaløkonomier. Der blev argumenteret for, at misbrug
hører til sjældenhederne, og at man dertil også må have en bagatelgrænse.
4.

Drøftelse af debatkultur (opfølgning på høringsrunde)
LS drøftede debatkulturen i URK’ som opfølgning på den debat, som høringsrunden vedr.
tilføjelser til frivilligpolitikken afstedkom på Facebook.
LS drøftede, om debatten har givet anledning til evt. eksklusionssager. Det blev besluttet,
at der ikke er grundlag for eksklusionssager, men at der skal gives officielle advarsler, til
dem der har haft en uacceptabel hård tone i debatten. Dertil skal det tydeliggøres, at man
som frivillig ikke må udtale sig til pressen udenom den politiske ledelse.
Det blev desuden besluttet, at der på Landsmødet skal laves en temadrøftelse om
demokrati og debatkultur i organisationen. Citater fra den seneste debat på Facebookgruppen skal indgå som en del af temadrøftelsen. Formålet med drøftelsen er at give input
til at skabe en sundere debatkultur i organisationen.
LS drøftede, hvilket beslutningsoplæg der skal videregives til den nye Landsstyrelse for at
sikre en sund debatkultur i organisationen. Følgende punkter blev fremhævet:
-

-

5.

Frivilligpolitikken skal være mere skarp i forhold til uacceptable ytringer
Der skal laves en klar ramme for debatter på Facebookgruppen. Dertil skal der være en
procedure for, hvordan debatter modereres i Facebookgruppen. F.eks. af en ”neutral”
sekretariatsmedarbejder. Det skal desuden overvejes, om Facebook er det rette forum
til debatter
Det blev forslået, at den nye Landsstyrelse nedsætter en arbejdsgruppe, der skal sikre
en sund debatkultur i organisationen

Status på implementering af strategi 2025
LS og ledelsen drøftede status på implementeringen af strategi 2025.
LS udtrykte ros for, at der bliver arbejdet grundigt med implementeringen af strategien.
Herudover udtrykte LS konkret ros for fondsarbejdet der, trods de seneste års stormvejr,
vidner om, at der forsat er stor tillid til organisationen og for kommunikationsarbejdet hvor
kampagner som #Sygtung er med til at sætte URK på den sociale dagsorden.
LS påpegede, at en god opgave for den nye Landsstyrelse vil være at kigge ned i det
internationale arbejde – især på baggrund af Røde Kors’ nye strategi som orienteret om
under punkt 2 på dette møde. Dertil blev det forslået, at projektet med at få flere frivillige
til at blive medlemmer, også skal prioriteres af den nye Landsstyrelse. I forlængelse heraf
orienterede ledelsen om, at der på sekretariatet laves et projekt netop vedr. at få frivillige
til at blive medlemmer.
LS spurgte ind til institutionsområdet, og hvorvidt det kan passe, at der ikke har været en
samlet plan for disse siden 2017. Ledelsen svarede, at det ikke er blevet prioriteret at lave
en bred plan på institutionsområdet, men at der er blevet lavet planer enkeltvis fra
område til område.
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LS spurgte ind til børnesikkerhedsområdet, og hvad der ligger i den forbedring der er sket
siden udgangspunktet. Ledelsen svarede, at forbedringen især handler om, at der er
kommet rigtig gode styringsprocesser, der er nedsat et egentligt børnesikkerheds team og
at der er udarbejdet meget nyt materiale til frivillige. LS påpegede vigtigheden af, at alle
lokalafdelinger bliver præsenteret for samværspolitikken, og er bekendt med
retningslinjerne for børnesikkerhed.
I forlængelse heraf udtrykte LS en bekymring for, om de frivillige på ferielejr er godt nok
klædt på til at lave underretninger, da indtrykket er, at der ikke bliver orienteret grundigt
nok om underretningspligten på lejrledelsesuddannelse. Ledelsen påpegede, at de regler
der bliver lavet på børnesikkerhedsområdet, gælder for hele organisationen, hvorfor
lejrlederuddannelsen naturligvis skal implementere de samme retningslinjer som resten af
organisationen.
Herudover forslog LS, at der generelt skal være flere og mere systematiske
spørgeundersøgelser blandt frivillige i organisationen.
6.

URK-Direktørens funktioner og beføjelser
LS drøftede URK-Direktørens funktioner og beføjelser. Sekretariatet deltog ikke under
drøftelsen.
LS godkendte URK-Direktørens funktioner og beføjelser.

7.

Dialogmødegruppen: forslag om forbrug af 50.000
LS drøftede dialogmødegruppens forslag om, at de 50.000 kr. (afsat til organisatoriske
arbejde) afsættes til, at de fire store lokalafdelinger (Aarhus, Aalborg, København og
Odense) kan afholde et event i 2021.
LS bakkede op om idéen, men påpegede samtidig, at der nok vil være en risiko for, at
lokalafdelingerne ikke har overskud til at afholde et event inden 2021, er omme. I
forlængelse heraf påpegede ledelsen, at der er rigtig meget aktivitet og arbejde i
lokalafdelingerne for nuværende – blandt andet grundet oplevelsesmillionerne – hvorfor
det vil være en fordel, hvis det er LS og ikke sekretariatet, der formidler muligheden til
lokalafdelingerne.
I den forbindelse forespurgte dialogmødegruppen en liste over hvilke workshops og
aktiviteter, der allerede er planlagt. Ledelsen sørger for, at gruppen bliver sat i kontakt
med Line og Mikala fra sekretariatet, som kan give en status.
Dialogmødegruppens forslag til forbrug af de 50.000 kr. blev vedtaget. Gruppen står for
formidling og kontakt til lokalafdelingerne. Det blev desuden besluttet, at de penge der
ikke bliver brugt, skal bruges på landsmødeudgifter.

8.

Ungelov
LS drøftede udkastet til Ungeloven – herunder blandt andet hvornår man er ”ung”, om alle
interviewpersoner skal have udkastet til gennemlæsning og hvor specifikke de endelige
forslag skal være.
Det blev besluttet, at FPS indsamler alle kommentarer og renskriver dokumentet på
baggrund af disse. FPS sender nyt udkast til LS den følgende lørdag (d. 25/9-21). Herefter
tager grupperne kontakt til interviewpersoner, afklarer brugen af citater og orienterer om,
hvilke forslag der vil blive stillet på de specifikke områder. Grupperne skal sende feedback
efter drøftelse med interviewpersoner senest den kommende onsdag (29/9-21). Dernæst
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inkorporerer FPS evt. feedback fra grupperne, og slutteligt mailbehandles det endelig
dokument.
I forhold offentliggørelsen og den videre proces med Ungeloven, aftales det nærmere med
sekretariatet, når tid er.
9.

Landsmøde – status og opgaver
LS drøftede status og opgaver i forbindelse med Landsmødet 2021.
LS blev opfordret til at hjælpe til med planlægningen af festen. Mette og Lea meldte sig til
at hjælpe. Alt praktisk i forbindelse med festen koordineres med Simon fra sekretariatet.

10.

LUKKET PUNKT

11.

Evt.
Jonas orienterede om arbejdet i Mental Health gruppen, der skal fremlægges i starten af
oktober, og efterspurgte erfaringer i forbindelse hermed. Det blev besluttet, at Jonas
sender arbejdet til FPS og sekretariatet, der kommenterer på det.
Amalie orienterede om afskedsreception for FPS på sekretariatet d. 15. oktober, hvor alle
LS’ere er inviteret.
FPS takkede kort af og påpegede, at de gemmer de helt store afslutningstaler til
Landsmødet.
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