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Protokol af SOF-bestyrelsesmøde
onsdag den 13. december 2017 i Flensborghus, Klubværelset (Norderstr. 76, 24939 Flensburg)

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af ordstyrer og protokolfører
Fordeling af tilskud 2017
Siden sidst
Under forberedelse - årets gang
Eventuelt
Kommende møder

Deltagere:
I mødet deltog






formand Georg Buhl
næstformand Rüdiger Schulze
bisiddere Jens A. Christiansen og Jens M. Henriksen
medlemmer Ilwe Boysen og Martin Lorenzen
forretningsfører Philipp Micha

1. Velkomst
Georg Buhl hilste alle deltagere velkommen til bestyrelsesmødet.
2. Valg af ordstyrer og protokolfører
Philipp Micha blev valgt til ordstyrer og protokolfører.
3. Fordeling af tilskud 2017
Philipp Micha henviste til sin e-mail af 4. december 2017 til alle SOF-medlemmer og præsenterede
forslaget på fordeling af SOF-tilskuddene 2017 (bilag 1). Frem til ansøgningsfristen var der indgået 13
ansøgninger fra fem medlemsorganisationer for et bredt spektrum af politisk og kulturelt oplysende
arrangementer, som var blevet realiseret sammen med flere forskellige SOF-interne og eksterne medarrangører. Philipp Micha foreslog SOF-støtte på 60 % af underskuddet til samtlige arrangementer.
Deltagerne godkendte forslaget og besluttede udbetalingen af støttebeløbene, samlet € 10.854,99,
ifølge bilaget.
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4. Siden sidst
Georg Buhl berettede om SOF-kursustilbud ”Opgaver som foreningskasserer”, ”LinkedIn for begyndere”
og ”Skype for begyndere” på Aktivitetshuset. Kurserne skulle oprindeligt have fundet sted i løbet af
efteråret 2017 og være blevet gennemført under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig. Kurserne var
blevet annonceret på foreningens hjemmeside, i Aktivitetshusets kursusfolder og på husets websider, i
Flensborg Avis og i Sydslesvigkalenderen, men havde måttet aflyses på grund af manglende henholdsvis
for få tilmeldinger. Georg Buhl oplyste, at kurset ”Opgaver som foreningskasserer” skulle udbydes på ny
til foråret, og at der desuden var planer om kurser under Dansk Voksenundervisning om emnerne
Twitter, Instagram, Snapseed, YouTube, Podcast, iMovie og Flensborg Avis´online arkiv. Han havde
fundet undervisere/ eksperter til emnerne, og deres navne og data ville blive lagt ud på SOF´s
hjemmeside. Interesserede personer og organisationer ville på den måde kunne tage kontakt enten via
SOF eller direkte til underviserne/ eksperterne for målrettede kurser til egne behov og ønsker. (bilag 2)
Martin Lorenzen bekræftede efterspørgslen på kurset ”Opgaver som foreningskasserer” og understregede behovet for øget markedsføring/ annoncering af kurserne - også via medlemsorganisationernes egne netværk. Jens M. Henriksen mindede om, at alle kursustilbud under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig skulle foregå på dansk. Han foreslog, at de enkelte kurser om blandt andet
brug af nye medier og programmer reduceres i timeomfanget og begrænses til en introduktion på cirka
to undervisningslektioner. Georg Buhl oplyste, at kurserne skulle formidle basisviden om emnerne, og at
der ved interesse skulle udbydes fordybende undervisning i form af opfølgningskurser.
5. Under forberedelse - årets gang
Philipp Micha gentog kort SOF´s faste mødegang med en generalforsamling til foråret og to bestyrelsesmøder i løbet af henholdsvis efteråret og vinteren.
Foruden kursusplanerne for 2018 foreslog Georg Buhl en tur til Kiel som opfølgning på
Landesbeauftragter für politische Bildung Christian Meyer-Heidemanns besøg hos SOF den 10. april
2017. Christian Meyer-Heidemann ville gerne byde SOF-medlemmerne velkommen til Amt für politische
Bildung i Kiel og havde foreslået to datoer. SOF-medlemmerne bekræftede deres interesse, og Philipp
Micha ville træffe en aftale med Christian Meyer-Heidemann for onsdag den 28. marts 2018 kl. 10-12,
med efterfølgende spisning på cafeteriet i Landeshaus. Det ville være oplagt, hvis SOF-medlemmerne
allerede nu oplyste om arrangementet blandt egne nøglepersoner, konsulenter m.fl., som også kunne
være interesserede i at komme med til Kiel for at se Amt für politische Bildung og at høre mere om dets
tilbud og aktiviteter. Georg Buhl og Philipp Micha ville sende en indbydelse til SOF-medlemmerne i
begyndelsen af året.
Georg Buhl fornyede SOF’s ønske om et associeret medlemskab i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
for at styrke kontakten til oplysningsarbejdet i Danmark og for at øge synligheden af Sydslesvig i
oplysningssammenhænge. Jens M. Henriksen havde været behjælpelig med praktiske basisinformationer om medlemskabet, idet Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. selv er associeret
medlem i DFS. Medlemskontingentet udgør aktuelt DKK 1.500,00 om året, og Philipp Micha blev bedt
om at kontakte DFS med henblik på et medlemskab af SOF. Philipp Micha pegede på, at det af
tidsmæssige grunde og af hensyn til foreningens budget kunne blive vanskeligt at deltage i DFS´
arrangementer og kurser.
Georg Buhl præsenterede ”Formandens klumme”, en sammenfatning af tanker og ideer om den aktuelle
politiske og kulturelle udvikling i samfundet - med impulser til kommende SOF-aktiviteter. Teksten blev
fordelt blandt deltagerne (bilag 3).
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6. Eventuelt
Under henvisning til den aktuelle indsamling af underskrifter til Minority SafePack-initiativet fortalte
Georg Buhl, at det kun tog få minutter at udfylde online petitionen. Jens A. Christiansen berettede om,
at indsamlingen omsider var godt i gang på nettet og med underskriftslister.
7. Kommende møder
SOF-generalforsamlingen finder sted umiddelbart forud for det kommende møde i Det Sydslesvigske
Samråd; sandsynligvis i marts 2018. Det nøjagtige tidspunkt meddeles, så snart Samrådets
mødekalender for 2018 er på plads.
SOF-bestyrelsen står til valg for perioden 2018-2020.
Mødet sluttede kl. 18.00.

Protokolfører Philipp Micha
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