Dato: 17. februar 2015
Til: Organisationsudvalget
Sagsbehandler: Nick Leyssac, 31 19 32 50, nl@dn.dk

Referat for møde i Organisationsudvalget
torsdag den 5. februar 2015
Tid: Kl. 10.35 - 15.30
Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle.
Deltagere: Bjørn Petersen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, John Clausen, Johnny Petersen,
Kaj Edlund, Maria Landschoff Gudiksen, Pia Ellegaard Jørgensen og Rune Kjærgaard Lange.
Observatør fra HB: Jørgen Jørgensen.
Fra Sekretariatet: Majken Sundahl, Ole Laursen og Nick Leyssac (referent).
Afbud: Jonas Geldmann og Jörn Eskildsen

Da oplægsholderen til dagsordenens to første punkter var forsinket, blev der på mødet byttet
om på rækkefølgen i dagsordenen. Nedenstående følger den faktiske rækkefølge.
1.
Landsdelstræf i 2016 – hvis og hvordan?
Kl. 10.35 – 11.20
Sagsfremstilling: Som opfølgning på Demokratiudredningen besluttede repræsentantskabet i
november 2013, at Landsdelstræf fremover ses som et demokrativærktøj, der kan anvendes
ad hoc efter beslutning i Repræsentantskabet og da om foråret. Hvis der skal være et Landsdelstræf i 2016, skal dette besluttes på et af to repræsentantskabsmøder i 2015. Sekretariatet
orienterer om processen frem til et eventuelt Landsdelstræf i 2016.
OU skal: Komme med input til form og indhold for et eventuelt Landsdelstræf i 2016
Bilag: Plan for beslutningsproces om Landsdelstræf i 2016 (eftersendes i starten af uge 6)
Konklusion:
Præcisering som ikke fremgår af sagsfremstillingen – Repræsentantskabet har ikke truffet beslutning om Landsdelstræf, da FU trak punktet tilbage før afstemning i 2013. OU havde en
drøftelse af fordelen og ulemperne ved Landsdelstræf på bekostning af REP-mødetid. Sekretariatet havde indstillet at der ikke holdes Landsdelstræf i 2016, da vi med de ”nye” REP-møder
har fået mange af fordelene fra et Landsdelstræf med på REP. Efter en grundig drøftelse konkluderede OU følgende:
-

2016 er et godt år for Landsdelstræf i DN, såfremt der kan findes et konkret emne der
er egnet til mødeformen.
OU foreslår en modus, hvor der hvert 3. år holdes landsdelstræf.
OU anbefaler at HB tager emnet op snarligt.

2.
Samrådsinspirationsdag i 2015
Kl. 11.20 – 12.00
Sagsfremstilling: I januar 2013 blev der for første gang holdt en SR-inspirationsdag. Den første SR-inspirationsdag blev evalueret positivt af deltagere og arrangører. I 2014 blev en planlagt SR-inspirationsdag 11. januar aflyst på grund af manglende interesse. På baggrund af
OU’s konklusioner på mødet d. 4. februar 2014, følger sekretariatets oplæg til en SRinspirationsdag d. 25. april 2015.
OU skal: Kvalificere sekretariatets oplæg og komme med bud på, hvordan vi sikrer ordentlig
deltagelse til SR-inspirationsdagen.
Bilag: Sekretariatets oplæg til en Samrådsinspirationsdag d. 25. april 2015.
Konklusion:
OU havde en drøftelse på baggrund af oplægget, ikke mindst om graden af inspirationsoplæg
udefra ift. erfaringsudveksling mellem Samrådene.
OU er enigt om at det er uheldigt, hvis der –som så ofte, i så mange sammenhænge- er den
sædvanlige overvægt af oplæg, som tager initiativet, energien, opmærksomheden og pippet
fra de vigtigste ressourcer: Deltagernes egne.
OU anbefaler derfor kraftigt at programmet lægges med stor vægt på deltagernes egen aktivitet. Ret tidligt i programmet, og hele vejen igennem det. Oplæg må og skal være korte og
igangsættende. Informationer, der bare er vigtige, bør udleveres på skrift, og kun kort nævnes
fra talerstol; evt i uddrag.
Rækkefølgen i programmet, påvirker også samrådenes evne til selv at generere ideer og inspiration. Nedenstående er konkrete anbefalinger:
-

OU ser frem til Samrådsinspirationsdag d. 25. april 2015.
Stedet: Der er argumenter for og imod Masnedøgade. Logistiske udfordringer for deltagere fra f.eks. Nordjylland, kan løses ved at tilbyde en overnatning.
Programmet bør blive udformet snarest, så der kan inviteres på baggrund af et konkret
program.
Erfaringsudveksling bør være rammesat på forhånd, så de enkelte samråd kan forberede sig.
Inviterede bør være SR bestyrelserne plus 1 ekstra deltager fra hvert samråd, HB og
OU. Herudover naturligvis deltagelse af relevante medarbejdere fra sekretariatet inkl.
direktørerne.

Frokost: kl. 12 – 13
----------------------------3.
Årsmøder i 2014
Kl. 13.00 – 13.30
Sagsfremstilling: Organisationskonsulenterne har i lighed med 2012 og 2013 samlet et overblik på deltagere, oplæg og annoncering på samtlige årsmøder i 2014. Vi har et billede af hvor
mange deltagere der har været på årsmøderne, samlet og i hver afdeling, hvilke emner, der
har fulgt aftenerne samt hvilke valg der er foretaget omkring annoncering sammenholdt med
antallet af deltagere.
OU skal: Kvalificere de indsamlede data og uddrage anbefalinger til afvikling af kommende
årsmøder.
Bilag: Sekretariatets evaluering af årsmøder i 2014
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Konklusion:
OU havde en drøftelse af oplægget og nedenstående er konklusionerne der kunne uddrages:
-

Sagsfremstillingen indeholder meget inspiration til kommende årsmøder og planlægningen af disse.
OU opfordrer til at oplægget deles via DN Torsdag og Frivilligsiden til inspiration, gerne
med anbefaling om hvilken annoncering der virker bedst.
OU efterspurgte lidt større detaljeringsgrad i kommende undersøgelser og at Studenterafdelingerne bliver medtaget fremover.

4.
Projekt Flere Frivillige status – hvad vil vi i 2015 og på lidt længere sigt?
Kl. 13.30 – 15.00
Sagsfremstilling: Projekt Flere Frivillige figurerer ikke som et selvstændigt AP projekt i 2015.
Projektet indgår i en lang række nøgleprojekter og udviklingsopgaver, primært i under ”Organisation”, men også indenfor andre indsatsområder. Sekretariatet ønsker OU’s kvalificering af
planen for 2015 og input til det fremadrettede arbejde.
OU skal: Kvalificere sekretariatets oplæg og komme med input til aktiviteter i 2015.
Bilag: Sekretariatets oplæg
Konklusion:
På baggrund af både den skriftlige sagsfremstilling og et mundtligt mødeoplæg fra Majken
havde OU en grundig drøftelse af projekt Flere frivillige (status for 2014, 2015 og i fremtiden).
I diskussionen var der meget fokus på niveauet for registrering af frivillige i et frivilligkort.
Hvilken nytte afdelingerne har af registrering og opmærksomhed på nye/potentielle frivillige.
Den gamle diskussion om ordet ”frivillig” vs. ”aktive” eller ”ulønnede” fik sig også en tur. I dén
forbindelse blev der udtrykt begejstring for termen ’pligtvilllige’ om den kategori at ulønnede,
der er villige til at forpligte sig, fx til det seje træk med sagsgennemgange osv.
Følgende var de konklusioner Kaj kunne uddrage efter en kort pause:
-

DN skal arbejde videre med at kvalificere begrebet ”frivillig” og sørge for at debatten
fortsætter.
OU bifalder at vi rubricerer frivillige på baggrund af forskellige roller, frem for om man
blot er frivillig (f.eks. turarrangør, projekttovholder eller bestyrelsesmedlem).
Det skal præciseres hvad meningen er med et frivilligkort, dels til den eksterne kommunikation og så den giver mening for arbejdet i de lokale afdelinger.
OU vil gerne bruges mellem møderne til at kvalificere arbejdet med rekruttering og
fastholdelse af nye frivillige, både via Podio og som enkeltpersoner.

5.
OU møder i 2015
Kl. 15.00 – 15.15
OU skal: Beslutte et kommende møde(r) i 2015
Bilag: Foreningskalender for 2015
Konklusion:
-

Næste møde tirsdag d. 8. september 2015
Følgende emnet til dagsorden blev foreslået: Flere frivillige status, Landsdelstræf og AP
processen (involvering).

3

6.

Eventuelt

Ida efterspurgte skæbnen for frivilligstrategien, som var en del af projekt Flere frivillige?
Rune efterspurgte hvor synlighedskataloget kunne findes efter arbejdsgruppen havde afsluttet
deres arbejde?
OU's arbejdsrum i Podio bør være stedet, hvor alle vores dokumenter samles. Bjørn tilbyder at
indrette arbejdsrummet, så det fungerer bedre.
Nick spurgte ind til hvordan mødedokumenter i fremtidens skal fremsendes?
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