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FORMALIA:
Hvor: Aalborg

Referent:
Linnea

Ordstyrer:
Christian

Deltagere: Christian, Camilla,
Lukas, Sohrab og Linnea

Ikke tilstede: Laura Tidsperspektiv for
mødet: 3 timer

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt / ikke godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt / ikke godkendt

REFERAT: HANDLING /
SUPPLERENDE:

3) + 4) valg af ordstyrer og referent

Check-in
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]
Gennemgås ikke mundtligt.

Christian:
● Svaret på mails
● Snakket med Rikke
● Fået adgang til og ryddet op i træneremailen
● Undersøgt Linkedin

Laura:
●

Lukas:
● Lavet den sidste bestyrelsesupdate, og lagt den

op.
● Logget ind på alle sociale medier, og er begyndt

at rydde op.
● Fundet ud af hvordan man ændrer på

hjemmesiden.
● FM-relateret arbejde.

Sohrab:
●

Linnea:
● Skrevet mail omkring Rikkes opsigelse
● Snakket med Carsten omkring fremtidige

medarbejdere
Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. Ansættelse af nye medarbejdere [Linnea, 40 min.]
Baggrund: Vi skal have fundet ud af, hvem vi gerne vil ansætte i
stedet for Rikke. Carsten har foreslået, at vi ansætter 2
studentermedarbejdere på 10 timer hver, som har rødder i de
grønne grupper og således en forforståelse for deres arbejde. Vi
har allerede uopfordret modtaget en henvendelse angående dette
fra en pige fra en grøn gruppe.

Linnea tager kontakt til Rikke og snakker om hele sagen +
om ansættelse af nye medarbejder samt om vi skal
snakke med Nina også.
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Vi kan snakke med Rikke om, hvilken konstellation hun tænker
kunne være mest hensigtsmæssigt - da hun har erfaring inden for
området.

Vi kan også tage fat i DUF, fx Nina.

6. Klageformular [Lukas, 15 minutter]
Baggrund: Jeg har lavet et udkast til en klageformular, og jeg
kunne godt tænke mig jeres feedback, inden jeg kommer alt for
langt.

Det ser godt ud. Lukas fortsætter med at udarbejde
proceduren.

7. FM22 [Lukas, 10 minutter]
Baggrund: Jeg ønsker nogle penge til FM22, eftersom der er en
smule uoverensstemmelse omkring hvem der skal betale for de
events som bliver lavet.

Vi var ikke klar over, at events kostede penge - de koster ml.
600-1200 kr. Skal aktiviteterne betale, eller skal vi betale?

Kan vi tage pengene fra LTAH? Nu når vi ikke har afholdt leder- og
forårsseminar. + det er en form for advocacy.
Men vi skal have styr på, hvad pengene er budgetteret til.

Lukas og Laura undersøger budgettet og finder ud af, om
vi kan tage penge fra LTAH-puljen.

8. Kurser [Lukas, 5 min]
Baggrund: Jeg skulle jo egentlig på konflikthåndteringskursus, men
de er pænt dyre.
De koster 5.000 kr. Om dagen. Det er ret dyrt.

Måske har DUF noget?
DUF har et lederakademi, hvor der også indgår noget
konflikthåntering. Det koster 2.000 kr. For hele opholdet.

Lukas undersøger, om der er nogle kurser igennem DUF,
og om der er nogle trænere, der kan træne i
konflikthåndtering.

9. Opkvalificering af LokBest [Christian, 10 min]
Baggrund: Vi har fundet ud af hvordan vi får økonomisk råderum
til opkvalificering af LokBest.

Christian har snakket med Carsten og Laura, og de siger, at der
penge til det.

Aarhus Lokalbestyrelse må gerne søge om penge til
opkvalificering. Alle lokalbestyrelser må søge og op til 2.000 kr. Pr.
medlem i bestyrelsen.

Christian skriver ud til alle lokalbestyrelser, at de kan søge
pengene. Man skal bare skrive til Christian først. Der er
max på 2.000 kr. Per medlem.

10. Overlevering ved Rikke [Christian, 15 min]
Baggrund: Rikke vil gerne overlevere til os og Carsten. Gerne to i
LB.

Christian ville være oplagt som en af personerne.

Christian og Lukas vil gerne stå for overlevering med
Rikke d. 30. Eller 31. Maj. Christian formidler kontakten til
Rikke og opsætter mødet.

11. Opsættelse af møde håndtering af medarbejdere i fremtiden
[Christian, 5 min]

Vi finder en dato til mødet, efter vi har snakket med
Rikke, Carsten og Nina om, hvem vi skal ansætte i
fremtiden.
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Vi i landsbestyrelsen vil gerne være mere engagerede i specielt de
unge medarbejdere.

12. Aalborg [Aalborg, 15 min.]
De sidder kun 2 i lokalbestyrelsen. De mangler lokaler og bliver
nødt til at være hjemme ved folk personligt. De kan låne lokaler på
universitetet, men det skal gøres 3 uger inden, og de er i Aalborg
Øst, og det er langt væk for nogen.

De vil gerne have et lokale inde i byen.

Hvordan har de i de andre byer fået lokaler? I Roskilde har de også
problemer.

Hvad gør andre frivillige foreninger i Aalborg? De plejer formentlig
også at booke hver gang. Kunne man slå sig sammen med de
andre foreninger og finde ét fælles lokale, som vi kunne leje
sammen? Carsten synes godt, at vi kan betale 5.000 kr. Om året.
Hvis vi skal snakke med Fadl, kan det være, at Linnea skal tage
kontakten.

Der er meget arbejde som 2 personer, og der har ikke været så god
en overlevering. Der er meget arbejde med drift.

De har holdt repræsentantskabsmøde, hvor der kom 2 fra hver
aktivitet. Der har ikke været så meget aktivitet i 2021, men nu er
der mere aktivitet.

De vil gerne have flere fra Aalborg med på nationale og
internationale møder.

De vil gerne have flere ting ind på LinkedIn. Og de vil gerne have
en instagram.

De har lavet lidt et højt budget for at holde gejsten oppe.

Camilla kontakter de andre frivillige foreninger i Aalborg
ang. Fælles lokale. Hun sætter Linnea og Christian på cc.

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Dokumentmangel [Lukas]
Baggrund: Der mangler mange dokumenter på vores hjemmeside,
så jeg vil bare lige minde alle om at sende dem til Sabine.


