Udvalgsberetning til LØS’ årsmøde 2019
Internationalt Udvalg/Uddannelsesudvalget

Her en kort beretning fra udvalgsarbejdet, der vil blive fremlagt mundtligt
på generalforsamlingen 27.4 2019.

Udvalgets form og sammensætning

Der er fortsat en række overlap mellem Internationalt udvalg og
Uddannelsesudvalg,
f.eks. i forbindelse med det europæiske arbejde, der ofte har med
uddannelse at gøre. Derfor drives arbejdet ofte som ét udvalg, med en
dagsorden indeholdende punkter henholdsvis rettet mod uddannelse,
internationale forhold samt overlappende punkter. Det er muligt at deltage i
blot ét af udvalgene, hvis man har en sådan lyst. Desuden er der planer om
yderligere rekruttering til udvalgene, der dermed forventes at rumme flere
medlemmer, der derfor konstruktivt kan resultere i at arbejde som separate
udvalg.
Gruppen består pt Camilla, Prokop, Alan, Lisa og Kristiane, der
repræsenterer adskillige økosamfund, men har været svingende i antal og
deltagelse, bl.a. grundet processen med at nå frem til et nyt, fælles
mandatgrundlag med bestyrelsen omkring udvalgenes mandat og virke,
herunder en ny organisationsstruktur, som flere af udvalgsmedlemmerne har
taget aktivt del i.

Udvalgte hovedpunkter fra årets gang i udvalget:
a) Udgangspunktet: Manglende kontakt med bestyrelsen.
Mistillid mellem udvalg og bestyrelse. Manglende mandater.
b) Det primære arbejde har derfor været genopbygning af tillid
mellem bestyrelse og udvalg.
i) Kristiane & Alan har fungeret som bindeled mellem udvalg
og bestyrelse. Alan kom ind som fuldt bestyrelsesmedlem,
mens Kristiane forlod bestyrelsen i det tidlige efterår,
men har fortsat deltaget i bestyrelsesmøder som
udvalgets repræsentant.
ii) I september 2018 blev der afholdt et bestyrelsesmøde,
hvor udvalget også deltog og hvor genopbygningen af tillid
blev startet. En del sår er helede gennem kontinuerlig
kontakt.
iii) Kristiane og Camilla har deltaget aktivt i udarbejdelsen af
den nye organisationsstruktur.

iv) Mandat til internationalt udvalg er blevet udarbejdet erstattes af den måske nye organisationsstruktur.
c) Alan har været på en tur til Kina. Kina samarbejdet vil ligge i
udbredelsescirklen, hvis den nye struktur vedtaget. LØS skal
arbejde sammen med GEN og GEN China i dette projekt
(og
Bærebo).
d) Camilla, Kristiane & Bjarne (fra bestyrelsen) var til General
Assembly og GEN konference i Estland. Camilla og Kristiane
deltager i GEN Europe’s Governance gruppe og Camilla i
National Network og Projektgruppen.
e) LØS’ 3. Erasmus+ mobilitetsprojekt blev afsluttet i 2018.
Opgaverne består i at forberede deltagerne samt at foretage
opfølgning, så nye kompetencer kan integreres i udvalgets og
dermed LØS’ arbejde. Deltagerne forventes derfor at tage aktivt
del i udvalget, særligt efter de lange EDE kurser, for at styrke
LØS’ uddannelsesindsats, ved tilførsel af ny læring.
f) Vi er i gang med ansøgning om et BEN seminar, der handler om
sammen at skabe projekter og skrive ansøgninger om
projektmidler gennem Erasmus+. Det vil være en gentagelse af
det, vi afholdt i 2017.
Problemstillinger og fremadrettet arbejde
i)

Vi ønsker flere medlemmer i arbejdet. Både Kamala og
Anette har meldt ud, at de gerne vil være med til at
undervise, men at de ikke magter at deltage i
udvalgsarbejdet.
ii) Vi vil gerne lave flere projekter, der kan motivere aktive
til konkret arbejde og ikke kun det organisatoriske.
iii) Uddannelsesudvalget har ligget stille i perioden.
Vi skal tage stilling til, om undervisning fremover skal ske
i LØS regi eller i privat og økosamfundsregi, der så kan
annonceres gennem LØS og tilbydes LØS medlemmer.
iv) Udvalgsarbejdet vil handle om at styrke arbejdet via
oplysning og rekruttering, opbygge og styrke samarbejdet
med bestyrelsen samt pleje igangværende internationale
relationer.

v)

Resultaterne fra tidligere projekter skal blive gjort
tilgængelige for alle (på hjemmesiden). Deltagere fra
mobilitetsprogrammet integreres i LØS’
uddannelsesaktiviteter og vi skal have gang i flere, gode
uddannelsesaktiviteter.

Vi ser frem til et godt, produktivt år - glæder os til samarbejde og nye
aktive medlemmer i udvalgsarbejdet, måske i nye cirkler!

