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UDKAST - Proces for godkendelse af ny strategi 2013 +
Den 1. – 2. september
Bestyrelsesseminar indleder diskussionen og må beslutte hvordan de vil fortsætte den:
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe
- Rammer for formandskabets videre bearbejdelse
- Ekstra møde med yderligere diskussion
- Rammer for sekretariatets videre bearbejdelse
Omkring 15. september
Udmelding til temagrupper og koordinatorer vedr. projektansøgningerne til puljen hos SST 2012. Fristen er inden
udgangen af 2012 til SST, dvs. til godkendelse pr mail i bestyrelsen senest den 15. januar.
Understøttelse af lokal implementering og fælles kapacitetsopbygning.
Ansøgningerne i 2012 skal ikke ligge i forlængelse af den kommende strategi, men mon ikke det ville være at
foretrække at de ikke decideret modarbejder den!?
Der foreligger allerede to potentielle ansøgninger:
Fra temagruppe sundhed på tværs, der vil ansøge om ca 200.000 kr til at lancere publikationen, der udkommer
først i 2012.
Sundhedskonsekvensvurdering-projektet vil søge om sidst del af deres tre-opdelte projekt.
Den 27. oktober
Temadag for SBN-koordinatorer med nyt fra sekretariat og bestyrelsen. Orientering om beslutning for 2012 og om
arbejdet for en ny strategi.
Den 3. november
Årligt møde med temagruppeformænd og bestyrelse.
Input og sparring på arbejdet indtil videre.
Den 4. november
Bestyrelsesmøde, hvor de næste skridt i processen skal klarlægges.
Januar - februar 2012
Bestyrelsen færdiggør forslag om ny strategi, der med øvrigt mødemateriale skal udsendes til koordinatorerne
senest 14 dage før det årlige repræsentantskabsmøde. Det kunne dog overvejes om det er hensigtsmæssigt at
udsende det tidligere, idet det vil åbne op for en bredere diskussion lokalt hos medlemmet.
Repræsentantskabsmøde
Afholdes i forbindelse med de årlige Sund By Netværksdage, der endnu ikke er fastlagte.
Forår 2012
Formidling af den nye strategi og opfølgning i temagrupper, aktiviteter, sekretariatet mm.
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