Referat - Bestyrelsesmøde
Fredag den 12. oktober kl. 14.00-19.30 i Himmerlandsbyen (lige før efterårsseminar)
Udskudt til søndag d. 21. oktober kl. 13-15 på zoom med reduceret dagsorden, samt d. 31. okt.
Deltagere: Alan, Jens, Lene, Lotte, Louisa

Faste indledende punkter
1. Check in
2. Valg af mødeleder og referent Vi dropper mødeleder da vi er få, referent er Louisa
3. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde
Dagsorden godkendt, referat udskudt, referat derefter godkendt 31. oktober

Orienteringspunkter
4. Orientering:
- Økonomi status
Siden sidst er der afholdt efterårsseminar, der er sket lidt på Erasmus+ kontoen, og vi afventer
stadig regnskab for Det Fælles Bedste. Niels og Pia har skrevet, at LØS kan få 10.000 tilbage af det vi
donerede til projektet dengang. Louisa er i dialog med Merkur om at Jens får netbankadgang.
Vi skal udarbejde udkast til budget 2019
- Orientering om hvad Kulturstyrelsens aktivitetsmidler er anvendt til.
Midlerne er anvendt til punkt 6 og 7. Kulturstyrelsen skriver: Frit disponere over godkendte formål.
- UDVALG orienterer (Alan havde ikke nyt fra Udvalg)
- ARBEJDSGRUPPER orienterer (seminar, bladredaktion, kalender m.fl.)
Lene laver regnskab for seminar. Vi skal næste gang være mere klar omkring tilmelding.
Papirkalender: vi arbejder hver især på at skaffe et foto fra vores eget fællesskab.
Louisa laver research på muligheder for kalender-firmaer. Medlemmer evt. kan betale for login.
- Orientering om igangværende projekter Status på Erasmus+, 3. runde v/ ALAN. Bestyrelsen vil
gerne en dialog med UDDannelsesudvalg om uddannelse fremover.
- Kan vi finde en fast ugedag + tidspunkt at holde zoom-bestyrelsesmøder?
Onsdage, første gang onsdag d. 31. kl. 10-11
- Forperson orienterer om diverse (udtrådt af bestyrelsen: MARIE, KRISTIANE, BJARNE)

Behandlingspunkter
5. Omkonstituering og økonomi/administration
Ny næstforperson: ALAN
Ny kasserer fra nytår: JENS
Økonomi/administration: BESLUTNING: Vi kører videre med sådan som det er nu. Bestyrelsen er
positivt stemt over for at udvide det honorarlønnede arbejde i LØS, når der er økonomi til det. Jens
og Louisa sætter sig sammen og kigger på budget for 2019.

Landsforeningen for Økosamfund · E-mail: info@okosamfund.dk · Web: www.okosamfund.dk

6. Mandatpapir for Udvalg
Udkast til godkendelse. BESLUTNING: Bestyrelsen godkender mandat for internationalt arbejde.
Alan tager initiativ til at kigge på mandatpapir mm også for Uddannelsesudvalget.
7. Ressourcer/ konsulenter/ undervisere
en bestyrelsesbeslutning ang. http://okosamfund.dk/ressourcer/ Altså hvad skal der til, for at
oprette en profil der? Ordet "ressourcer" indikerer, at det virkelig er nogle personer, der kan levere
varen, og som foreningen fuldt ud kan stå inde for. LOUISA: jeg vil hellere kalde det "konsulenter",
og så sætte en pris på f.eks. 500 kr om året for at have en profil hos os, og eventuelt give alle
muligheden for at oprette en profil, og skrive tydeligt på siden at det er åbent for alle at oprette en
konsulentprofil. Politik ift hvem der kan hhv. undervise, være konsulenter og lign. i LØS-regi udkast
fra KRISTIANE. UDDANNELSESUDVALGETS rolle i dette. LENE har ideer til hvordan det kan gøres.
LENE arbejder på et udkast og et møde med UDDANNELSESUDVALGET.
Idé: UDDudvalget sidder med godkendelse, Christian sætter på hjemmeside.
8. Projekter
Hvem i bestyrelsen er tovholder på projekter. ALAN, LENE, LOUISA….Hvor mange projekter har vi
kræfter til at følge status på? Provisionslønnede fundraisere – forslag til hvem det kan være?
Erasmus+, mobilitet 4. runde – det er tid til at forberede denne næste runde.
BESLUTNING: CATHRINE vil gerne fortsætte som projektkoordinator, og vi vil gerne fortsætte
samarbejdet, ALAN tager dialogen med hende. LENE og ALAN vil gerne være med i
Udvælgelseskomiteen.
CLIPS - et startpakkeprojekt - CAMILLA kører det igennem Mimundo. ALAN, KRISTIANE, KAREN vil
gerne deltage i arbejdet, flere? JENS og LOTTE er interesseret. Samt fra bofællesskab.dk: RUDY,
POUL, METTE. LØS’ rolle? Vi ønsker at sætte os mere ind i CLIPS-II-projektet, og gå i dialog med
Camilla om planerne. Vi har ikke økonomi til transportgodtgørelse.
Retningslinier, tidsfrister mm ift nye projekter
Noget a la: Først et oplæg på et bestyrelsesmøde, dernæst opfølgende zoom-møde? Defineres
hvem der har mandat til at beslutte projekter og lign. Er der en minimumsgrænse, hvis det er under
et vist beløb, f.eks. 5.000 kr. - ligesom da LENE søgte midler til efterårsseminaret. Regler for
projekter uden finansiering? LENE laver udkast til retningslinier.
9. Medlemsaktiviteter
Hvilke aktiviteter vil vi gerne arrangere fremover, som giver mening, skaber fællesskab og trivsel
blandt medlemmer? Hvordan giver vi medlemmer ejerskab? Ideer: temadag om LØS sociokratisk
struktur, årstidsfester eller 1 uges sommerlejr på skift i økosamfund (med Tommy Falkeøje f.eks.).
Event med nogen der bygger ovn, små kurser, noget vi kan blive klogere af. Fælles initiativer som
en sommerlejr som også er ferie, eller måske: fællesarrangementer for børnefamilier – rejser
sammen i bus til spændende steder hvor vi skaber kontakter til spændende projekter fx Transition
Towns byer i England, bustur til Italien til næste års GEN-konference, projekter på tværs af
økosamfund.
Aktuelle aktiviteter, som vi arbejder på: Bæredygtig Læring i samarbejde med LØS: Bustur til
Brenderup Højskole først i november. LØS organisatorisk struktur/ sociokrati på Friland i
januar/februar. Sommerlejr i Thy (f.eks. LØS tager til Thy - LØS på tråden i Thy).
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10. Hjemmeside
Nedsættelse af GRUPPE? LOTTE vil gerne være tovholder på hvad en ny hjemmeside skal
indeholde. Forslag og eksempler. NIELS: I langt højere grad et forum for økosamfund, ildsjæle,
bofællesskaber, de grønne foreninger og omstillingskræfterne i Danmark. Både for økosamfund og
bofællesskaber. Kalender på hjemmesiden hvor man kan se hvad der er af events i forskellige
økosamfund. Mulighed for dialogforum. Økonomi ved forskellige løsninger.
Indkommet tilbud fra Linda, der oprindelig har kreeret vores hjemmeside.
LOUISA foreslår at LØS får et område på bofællesskab.dk der linker til okosamfund.dk, således at vi
kan have glæde af de funktionaliteter der udviklet af programmøren til bofællesskab.dk
11. Samarbejde med andre foreninger
Omstilling Danmark, Permakultur Danmark, Økologisk Landsforening, LØB, Praktisk Økologi,
Foreningen Bofællesskab.dk, Foreningen til Kollektivers Fremme, Mimundo…
Holdningstilkendegivelser ang. fremtidigt samarbejde.
BESLUTNING: Vi vil gerne samarbejde, vi kan starte med at invitere til arrangementer, og desuden
foreslå en udveksling ml. facebook/hjemmeside-ansvarlige om at dele nyheder.

Faste afsluttende punkter
12. Eventuelt
Forespørgsel om LØS vil betale for en zoom konto.
BESLUTNING: Vi skal spare i år, vi vil kigge på det i næste års budget.
13. Mødeevaluering
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