Referat af LØS Bestyrelsesmøde
Lørdag d. 26-27/8 i Den Selvforsynende Landsby
Til stede: Niels, Louisa, Kurt, Susan, Lotte + gæsterne Pia, Jens, Christian.
Referent: Christian og Louisa
Dagsorden og referat fra sidst godkendt.

Behandlingspunkter
1. Ansatte
Vi vil overveje at satse udelukkende på frivillige fremover, eller kombineret med et lidt anderledes
koncept for ansatte, en idé kunne f.eks. være at have fundraiser(-e) ansat udelukkende på
provisionsbasis, en anden at anvende honorar-aflønning for specifikke opgaver.
2. Prioriteringer i LØS’ arbejde
Der er enighed om at prioritere danske projekter, styrke fællesskabet mellem medlemmerne i
Danmark, og den slags. Vigtigt at vi ikke spreder os for tyndt, men vælger de områder vi brænder
for. Og der er en forståelse om ikke at brænde broer, men holde internationale netværk og
relationer vedlige. Det internationale kan komme mere i fokus på et senere tidspunkt, hvis det giver
mening for LØS. Der er også snak om, at der er mulighed for at det internationale fokus kan udvides
til mere end GEN - at involvere sig i fx Transition Towns.
3. Udvalget
Bestyrelsen bakker op om at sende Camilla Roest fra Hertha Levefællesskab og Annette Jørgensen
fra Den Selvforsynende Landsby til Findhorn her i oktober. I forhold til at sende nogen afsted til
Damanhur, er det muligt at sende nogle afsted senere, stadig inden for tidsrammen for
ansøgningen. International/uddannelsesudvalg bevares. Det vil være godt, at 2
bestyrelsesmedlemmer går ind i udvalget for en tid, for at få bedre sammenhængskraft i mellem
bestyrelse og udvalg. Det besluttes at bestyrelsen har høringsret på hvem der skal ind i udvalget.
Det betyder at bestyrelsen også høres og skal godkende dem, der ønske at træde ind i udvalget.
4. Mere ’krop’ i LØS
Vi vil være serviceorganisation for opstartende økosamfund: stor opgave i at lave relevant, lækkert
og brugervenligt materiale for opstartere. Gøre erfaringerne tilgængelige. Fx få økonomi og
advokat erfaringer, altså alle de formelle og tunge ting. Lav nogle modeller for finansiering,
organisering og den slags. Skabe mere samarbejde på tværs af økosamfund.
5. Økonomi.
Ny procedure for bilag, godkendelse og betalinger fra Pia.
6. Beslutning angående hjemmesiden

Der er ønske om at gøre noget ved hjemmesiden – evt. en helt ny. Det er vigtigt at tænke formål
med hjemmesiden, målgrupper, hvordan den kan bruges aktivt osv.
Vi vil have en hjemmeside der er enkel og struktureret og minded mod at hjælpe folk. Fx skal det
være nemt at finde en startpakke til opstart af økosamfund.
7. Kurser i Danmark
Der er ønske om at en fra udvalget, eller en ny person, har fast kontakt til højskoler, gymnasier og
lignende. Så det bliver mere struktureret og der kommer flere foredrag om bæredygtighed ind i
det.
8. Kommunikation internt i LØS
Vi vil maile langt mindre og undgå mail-debattråde. Det er ok at sende en info/orienterings mail, og
hvis vi svarer på sådan én, så svar kun til afsenderen. Vi vil bruge vores facebook-gruppe mere. Har
man brug for at diskutere noget specifikt, kan man bede om at få det op på næste
bestyrelsesmøde. Opfordring til at ringe sammen ind i mellem på kryds og tværs. Vi laver faste
Skype møder, hvor man kan tage løbende aktuelle punkter. Og kan indkalde til spontane Skype
møder ud over det.
9. Blad
Næste blad må gerne være 40 sider frem for 32 sider.
10. Praktik i LØS
Hvis det er muligt, vil vi gerne have praktikanter.
11. Danske Projekter
Danske projekter prioriteres op, som besluttet i punkt 2.

