Referat af ekstra møde i Dansk Døve-Idrætsforbund
Dato:

Onsdag den 24. februar 2021 kl. 16.00-19.00

Sted:

Zoom

Deltagere:

Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Claus
Jul Larsen (CJL), Anders Kirchheiner (AKI), Søren TouraJensen (ST)

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Andre Kobberholm (AK) og Nicklas Kleczewski (NNK) deltager
i første del.
Afbud:
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Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
MS er mødeleder

Blok 2: Input fra sekretariatet iht. vision og strategi
AK og NNK deltager i denne del og kommer med deres tanker og input iht. visions- og
strategiarbejdet. De har modtaget bilag med vision og strategi-stikord. Estimeret tid ca.
45 min.
MS er i kontakt med Pernille Løwengreen fra DIF, som skal guide os videre med
arbejdet. Det forventes, at hun deltager med den 20.marts 2021, hvor hun vil lave en
opsamling, og komme med input til processen – det skal dog siges, at det er en
længere proces, og det tager tid før det hele er færdigt til præsentation af forbundets
nye vision og strategi.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner
2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
2.1.1 Strategi i henhold til Strategisporaftalen
Siden sidst har vi brugt en del tid på, at kontakte Kulturministeriet og DIF,
samt set på de forskellige dokumenter der er på nuværende tidspunkt. Vi er
fortsat i gang, og er ved at få et møde på plads med Parasport Danmarks
tidligere formand Karl Vilhelm Nielsen, som evt. kan hjælpe os med at forstå
hvordan de 800.000 kr. i den tid blev til en lovbestemt tilskud m.v.
MS,André Wang Kobberholm og JTK har haft møde i går med DIF
konsulenter, som skal hjælpe os med at forstå de forskellige tilskudsformer
der er i DIF til specialforbundene, og hvordan det hele hænger sammen med
vores situation som associeret forbund under Parasport Danmark. Der er ikke
kommet frem til konklusioner, men der er enighed om, at vi skal arbejde videre
og holde kontakten med henblik på et nyt møde efter den 8. maj 2021, når DIF
har fået en ny formand og evt. ny politisk retning for DIF.
2.1.2 Næste skridt i henhold til Visions- og strategiarbejdet
Der er indsamlet ord og tanker, som vi skal have bearbejdet. Dette kommer
med på dagsorden til det næste hovedbestyrelsesmøde den 20. marts 2021.
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Blok 4: Interne beslutninger
3.1 Nyt bestyrelsesmedlem – kandidater?
Det er vigtigt, at vi finder de rette bestyrelseskandidater til hovedbestyrelsen.
Klubberne har givet ’frie’ hænder til arbejdet, og der er enighed om, at vi skal se på
hvilke muligheder der er for en bestyrelseskandidat, som har et stort netværk, også
politisk.
Ikke nødvendig, at der skal være en bestyrelseskandidat klar til
repræsentantskabsmødet i slutningen af april, for det er vigtigere, at vi kan finde og
vente på den rette bestyrelseskandidat – MS vil informere klubberne om dette, hvis
det bliver nødvendig.
3.2 Trello
AK fortæller mere om hovedbestyrelsens nye arbejdsredskab er Trello og forsøges
implementeret i den interne kommunikation.
F.eks. alle kan skrive bestyrelseskandidater inde i Trello, opload af dokumenter i
forbindelse med strategisporarbejdet m.v.
AK vil undersøge om Trello overholder databeskyttelsen (GDPR).
3.3 Tænketank
Et muligt behov for en ekstern ’tænketank’ diskuteres. Tænketanken giver mulighed
for at komme med råd og bringer nye ideer på banen – en god sparring til forbundet.
Vi undersøger mulighederne for hvem der kunne bruges og er interesseret i at sidde i
vores ’tænketank’.

Blok 5: Næste møde
De næste mødedatoer:

20. marts 2021 på i Brøndby kl. 10.00-17.00
Hovedbestyrelsesmøde med ekstern konsulent iht. vision og strategi
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23. april 2021 i Hvidovre
Forberedelsesmøde (aftenen før klubseminar- og repræsentantskabsmøde)
16. juni 2021 i Brøndby kl. 16.00-19.00
Hovedbestyrelsesmøde
2.-3. oktober 2021
Hovedbestyrelsesmøde
24. november 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Underskrevet den

Michael Weber Steenberg

/

2021.

Claus Jul Larsen
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Formand

Næstformand

Anders Kirchheiner
HB-medlem

Søren Toura-Jensen
HB-medlem
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