Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Dagsorden til bestyrelsesmødet
Torsdag 18. januar 2018 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere
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Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.15
Kl. 12.15 – 13.00
Kl. 13.00 – 16.00

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2

10.00 - 10.10
Velkomst og kort intro til dagenes
program (Formanden)








Oplæg på SIRI-konference om Negativ social kontrol
Gæst ved Børnerådets åbning
Stor involvering omkring forberedelse til udmelding om operation ”Umbrella”
Offerfonden har fået penge til et projekt som kan
involvere SSP-Samrådet omkring hjælp til ofre for
billeddeling.
Henvendelse fra DKR om oplæg i workshop om
lokalråd på DKR-Dag d. 10.04.18
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10.10 - 10.40
Bestyrelsen:
 Årshjul/kalender (bilag).
 Forretningsorden (bilag)





Årshjul lægges ud på hjemmesiden.
Yderligere datoer udmeldes til Martin
Forretningsorden godkendt
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10.40 – 11.20
Økonomi (Status):
Regnskab 2017 og budget 2018/19



Status på kassererposten



Det er en udfordring at få indbetalingerne ind for
kursusdeltagelse. Såfremt der mangler betaling
for deltagelse i kurser, årsmøde mv. orienteres
kredsrepr., som skal gå videre med sagen.
Der ønskes fremover afsat flere penge til dækning
af transportudgifter. Der afregnes transport til
bestyrelsesmøde mv. efter lav takst.
Lotte Houlind opstiller til kassererpost når der skal
vælges igen i 2019. Ind til da, laves en overdragelsesordning fra Ole, så Lotte nu indgår i kassererarbejdet.
Kandidater til formandsvalget er pt. Mads Kruse,
Annie Johanson, Benny Husted. Deadline for opstilling er 20. januar. Kandidaterne udarbejder en
profilbeskrivelse, som udsendes sammen med 30
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11.20 - 12.15
Generalforsamlingen
1. Formandens beretning
2. Fagudvalgenes fremlæggelse
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3. Formandsvalget
 Præsentationsskabelon (vedlagt)
 Procedure/det formelle
 Valgbestyrelse




13.00 - 13.30
Årsmødet 2018
Drøftelse af deltagerkredsen (udover SSP aktører)
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13.30 - 13.45
Unge i det offentlige rum
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13.45 - 14.15
Aktuelt tema:
Regeringens udspil om ungdomskriminalitet (DKR`s input vedlagt)

Ekstra
punkt

Operation Umbrella














dage før generalforsamling, sammen med den foreløbige dagsorden. Kandidaterne får 10 min. til
at uddybe sit kandidatur.
Valgprocedure gennemgået og godkendt
Andre indkomne forslag til dagsorden skal være
modtaget senest 6. marts.
Der er pt. ca. 200 tilmeldte
Til den faglige debat skal findes
Deltagelse fra Færøerne, måske Norge.
Udfordring i forhold til data fra Ungeprofilundersøgelsen til oplægget fra Lars Holmberg og
Flemming Balvig. Det er nu på plads.
Der er tidligere besluttet følgende: SSP-Samrådets
årsmøde er forbeholdt for SSP-samarbejdets parter og SSP-Samrådets samarbejdspartnere– og ikke for private interessenter. Dette reguleres, således at der er plads til private interessenter, som
løser opgaver i det kriminalpræventive felt for
kommunerne.
Formuleringen bliver således: SSP-Samrådets
årsmøde er forbeholdt for SSP-samarbejdets parter og SSP-Samrådets samarbejdspartnere og andre som løser opgaver inden for det kriminalpræventive felt målrettet kommunerne.
Temadag den 28. feb. 2018 (Kolding)
Cases bedes indsæt hurtigt
Vi skal stille med nogle workshopledere – tilmelding til Benny.
Pr. 17.01.18 er der 124 tilmeldte.
Ikke noget nyt
SSP-Samrådet har skrevet til ministrene – efterfølgende brev modtaget fra Socialminister Mai
Mercado, om at ministerierne vil tage kontakt
vedr. udvikling af initiativerne efter de politiske
forhandlinger.
Martin orienterede om SSP-Samrådets involvering
i forhold til koordination som forberedelse til operationens iværksættelse.
Det var rigtig godt forberedt, med forberedelsesmail om fredagen.
Tommy forberedte presseindsatsen så den var
klar mandag morgen.
Godt arbejde. Der må forberedes på at der kommer et langt efterspil.
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14.15 - 14.45
Orientering fra KU:
 Tilbagemelding på møde med
Socialstyrelsen Uddannelsespakker). SSP-Samrådet har en
intention om at udfærdige materiale til brug for afvikling af
lokale ”Introkurser”.


Tilbagemelding møde med
DCUM



Beslutning om deltagelse i
Workshop på DKD dagen i Roskilde 10. april

14.45 - 15.15
Kredsrunde
Nyt fra SSP-kredsene (Kort overblik
over kredsenes fokus)




Det aftales at gode artikler mv. rundsendes.
Sagen følges



SSP-Samrådet holder sig til og er i dialog om videre uddannelsestanker.
Der er andre der arbejder med tanker om uddannelser for SSP-medarbejdere fx SPUK, COK, VIA
mv.
Nordjylland har koblet sig til SPUK’s uddannelsesforløb.







Rikke og Lotte har haft møde med DCUM ang.
mobbesagerne. Udfordring i forhold til når mobning måske er en lovovertrædelse, som politiet efterforsker i. Samarbejdet og dialogen med DCUM
fortsætter.




Workshop om Lokalråd:
Runde med kommentarer om lokalrådene.
o Jørgen samlede op
Nordsjælland: Vestegnen: haft døgnmøde om vidensdeling og
sikring af en god organisation. Kontakt til skytteforeninger.
Bornholm: Indsats i forhold til unge og sociale
medier. Oplæg fra Imran Rashid.
Midt og Vestsjælland: Oplæg for nordiske ministre
om radikalisering.
Østjylland: arbejder med online guidelines vedr.
sociale medier, sammen med CfDP. Jakob Klode
overtager Kjelds plads i bestyrelsen.
Sydsjælland:
Kbh: Fyn: afsked med Henning. SSP+ tema. Ledernetværk for lederne for SSP-medarbejdere mødes.
Fyn vil fortsat gerne have 3 dages årsmøder.
Nordjylland: Temadag om angst med 200 deltagere – skoleledere mv. Laver intro-kursus på en
dag til efteråret. Opstart til årsmøde 2019.
Midt og Vestjylland: Jack Soling fra Thisted overtager Jørgens plads i bestyrelsen. Forårsdag på
heden om robusthed.
Sydøstjylland: Praktikker til praktikkerdag om
åben anonym rådgivning.
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15.15 - 15.30
Fagudvalgene - status m.m.



Fagudvalg forebyggelse i skolen: efterlyser viden
om rammer for kursusafholdelse
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15.30 - 15.45
Ungeprofilundersøgelsen
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Fagudvalg recidiv forebyggelse: besøg i Aarhus
med inspiration.
Fagudvalg digital forebyggelse: 10 medlemmer, 3
arbejdsgrupper om hvad har vi af materialer, gode råd til forældre, overvejelser om digital politik/strategi.

44 kommuner deltager i 2017 undersøgelsen
Over 80.000 respondenter.
Ungeprofilundersøgelsen er ikke ramt af udfordringerne om anonymitet – den er anonym.
Der arbejdes med pakker af temaer til undersøgelsen – fx udvikles pt. noget om unge og digitaladfærd.
Konference og landsrapport den 25. april 2018
Færøerne laver ”Ungdata” som Norges undersøgelse.

15.45 – 16.00
Folkemødet 2018



Mødekalender

2018:
18. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. marts: Generalforsamling (Nyborg)
4. – 5. april: Døgnmøde (Fredericia)
23. maj: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
4. – 5. september: Døgnmøde (ikke afklaret)
15. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2019:
16. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
19. marts: Generalforsamling (Nyborg)

Kursuskalender

2018:
7. – 8. februar: Introkursus (Fredericia)
28. februar: Workshop: Unge i det offentlige rum
20. – 22. marts: SSP-Samrådets Årsmøde (Nyborg)
10. april: DKD (Roskilde)
25. april: Konference om Ungeprofilundersøgen
14. – 17. juni: Folkemødet
20. november: Fællesmøde/Plenar (DKR)
Efteråret: Gadeplanskursus
2019:
19. – 21. marts: SSP-Samrådets Årsmøde (Nyborg)

Tommy skriver rundt til udvalget Benny, Tommy,
Pernille og Lotte.
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Opsamling lavet af

Benny Husted
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