REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET
12. januar 2013

1.

Sted: Center for Socialt Ansvar
Pasteursvej 2, 1799 København V
Tilstede:
Styregruppen: Gitte, Manilla, Canan, Tiahes, Tagharid, Shazia, Rabab, Laila.
Observatører: Inger (Kulturstyrelsen), Ingelise (frivillig), Lennie (ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter)
Afbud: Hakima (styregruppen), Kirsten (frivillig), Ditte (social og
Integrationsministeriet)
Dagsorden

1. Præsentation af Center for Socialt Ansvar
2. Præsentation af alle, hvad er mine forventninger til
styregruppens arbejde
3. Bydelsmødrenes Landsorganisation – hvad arbejder
vi for, hvad er vores mål, hvilke værdier har vi, hvor
får vi penge fra, hvem er ansat etc.
4. Konstituering – valg af formand og næstformand
5. Bydelsmødrenes Landsorganisations Årshjul
6. Hvilke opgaver vil styregruppen gerne løfte i 2013
7. Kort nyt fra Landssekretariatet
8. Evt.

2.

Præsentation af Center for Socialt Ansvar
Bydelsmødrenes Landsorganisation er etableret under Center for Socialt
Ansvar. Center for socialt Ansvar har udover Bydelsmødrene følgende andre
aktiviteter: Natteravnene, FamilieIværksætterne, Erhvervsguiderne,
BørnsMisbrug. Alle aktiviteter arbejder forebyggende og inddrager det frivillige,
det offentlige og det private.
Se mere på www.socialtansvar.dk

3.

Den nye styregruppe:
Gitte, Dianavænget Odense
Manilla, Kvindehuset i Århus
Canan, Høje Taastrup
Tiahes, Holstebro
Shazia, Frederiksberg
Tagharid, Ydre Nørrebro
Rabab, Indre Nørrebro
Laila, Århus Kvindehus
Hakima, Bispebjerg
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Forventninger til styregruppen:
• At vi tager fælles ansvar og bakker op om beslutninger og koncept for
Bydelsmødre.
• At I formidler styregruppens beslutninger og Bydelsmødrenes
Landsorganisations arbejde til Bydelsmødre i Danmark
• At I fortæller til styregruppen og landssekretariatet hvad der sker ude
hos Bydelsmødrene
• At I altid svarer på mails og sms’er

4.

Bydelsmødrenes Landsorganisation
Bydelsmødrenes Landsorganisation er etableret under Center for Socialt
Ansvar. Vi støttes økonomisk af Social og Integrationsministeriet og
Københavns Kommune, desuden bliver alle Bydelsmødre-grupper under
Kulturstyrelsen støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Styregruppens rolle i forhold til Bydelsmødre, formål og landssekretariatet.
Bydelsmødrene

Formålet

Landssekretariatet

Styregruppen

Formået (det vi arbejder for) er:
at alle kvinder med etnisk minoritetsbaggrund eller kvinder som er socialt
udsatte får den hjælp og viden, de har behov for, så de kender deres
muligheder, rettigheder og pligter og kan blive aktive medborgere i deres
lokalsamfund.
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Vi arbejder ud fra følgende værdier:
• Anerkendelse: personlige værdier, af/i familien, af samfundsbidrag,
af forskellige traditioner, af personlige kompetencer, af forskellige
livsbaner
• Respekt: Hvis man møder den anden med respekt, danner det
grundlag for tillid, ligeværd og anerkendelse af hinanden
• Tillid: Tro (følelse), tryghed, ærlighed/åbenhed, omsorg/kærlighed,
respekt, ansvar/ ansvarlighed
• Ligeværdighed: Respekt/ anerkendelse, accept, forskellighed,
muligheder, åbenhed, værdier, tryghed, selvtillid/selvværd
• Mangfoldighed: Sprog, faglighed/uddannelse, kultur, behov, alder,
fællesskab, anerkendelse af forskellighed, religion, forskellige måder at
arbejde på -> forskellige veje til målet, ressourcer, meninger, respekt
af forskellighed, erfaringer -> kompetencer
Alle værdier er vævet ind i hinanden og gensidigt afhængige af hinanden.
Værdier skal løbende tages op og diskuteres

5.

Konstituering af bestyrelsen.
Gitte Larsen blev valgt enstemmigt til forkvinde.
Canan Atici blev valgt enstemmigt til næstforkvinde.

6.

Bydelsmødrenes Landsorganisations Årshjul
I 2013 arbejder vi efter forskellige mål. Det kan I læse om i bilag 1.
De vigtigste opgaver er:
• At udvikle et praksis-modul til Grunduddannelsen
• At få dokumenteret Bydelsmødrenes indsats
• At alle føler Bydelsmødre-grupper får den hjælp, de har brug for
Mål 2013: se bilag 1: Mål 2013-2015

7.

Hvilke opgaver vil styregruppen gerne løfte i 2013
a. Vedtægtsændring ang. valgt til styregruppen. Det er vigtigt at Bydelsmødregrupper fra hele landet er repræsenteret i styregruppen, derfor skal vi have
lavet en vedtægtsændring, som imødekommer dette. Fx ved at opdele landet i
regioner.
(Gitte, Canan, Rabab vil gerne være med til det)
b. Tekster til Nyhedsbrevet fra styregruppen
(Shazia, Gitte, Rabab, Tiahes)
c. Formidling af beslutninger og aktiviteter til Bydelsmødre (alle, men især
Tiahes, Manilla og Shazia)
d. Løbende opdateringer på facebook
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Diskussion om hvordan styregruppen kan styrke fastholdelse af Bydelsmødre
lokalt – hvad kan vi gøre? Skal man uddanne flere hold, skal man styrke de
”gamle” Bydelsmødre. Hvordan kommer man igennem de skrøbelige overgange
fra uddannelse til praksis, fra projekt til forening? Hvordan rekrutterer vi se
rigtige?
At starte Bydelsmødre op kan ses i 4 faser:
1. fase er rekruttering af de rigtige kvinder til uddannelsen og etableringen af
et fagligt netværk omkring Bydelsmødrene.
2. fase er grunduddannelsen.
3. fase er overgangen fra uddannelse til praksis.
4. fase er forankringen og foreningsdannelse.
Denne model bliver beskrevet i løbet af 2013 og sendt ud til alle.

8.

Kort nyt fra Landssekretariatet
Foreningsguiden: Det er meget vigtigt at styregruppen hjælper med til at alle
ved, at når de danner en Bydelsmødre-forening, så skal de følge standardvedtægterne og formålet for Bydelsmødre-foreninger.
Samarbejde med Fødevarestyrelsen: Opskriftskonkurrence i januar og
februar. Syv opskrifter er valgt ud til konkurrencen. 1.præmie er på 5.000kr, 2.
præmie er på 2500kr. Hjælp med at få alle i hele Danmark til at stemme. MaiBritt sender materialer og mails ud, når konkurrencen går i gang.
Etableret et lager af merchandise (kuglepenne, balloner, nøglesnor,
vognmønter, muleposer mm.).

9.

Evt.
Intet at berette.
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