1. februar 2017

Nyhedsbrev 2-2017

Kære alle sammen.
Program til repræsentantskabsmødet er sendt ud og tilmeldingen er åben!
Vi skal drøfte SBHs interne forhold, sammenhæng med omverdenen og de kommende retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold.
På Repræsentantskabsmødet får vi derfor besøg af Socialstyrelsen, der vil redegøre for retningslinjerne og her er selvfølgelig mulighed for at diskutere dem med Socialstyrelsen.
Vi får også et oplæg om hvordan organisationer håndterer udefra kommende standarder og
retningslinjer, med hvilken kraft de kommer og hvordan de optages i organisationer.
Se programmet på hjemmesiden eller på Facebook for flere oplysninger.
Vi inviterer også arbejdsmiljørepræsentanter, idet arbejdsmiljøorganisationerne jo får en væsentlig rolle i omsætning af retningslinjerne, når den tid kommer. Vi synes det er meget vigtigt, at vi får diskuteret både retningslinjerne og omsætningen ind i organisationerne i en så
bred en kreds som muligt.
Der har de seneste uger verseret diskussion om, hvilke juridisk status et § 110 værelse egentlig har. Principielt er der kun to måder at besidde en bolig på: Man kan eje eller man kan leje!
Når vi stiller værelser til rådighed på en § 110 boform, hvad enten man er kommunal eller privat, sælger vi ikke værelset, og vi lejer det heller ikke ud efter lejelovens regler. Værelset må
derfor have en form for mellemstatus på et ulovbestemt område. Det eneste sted, man kan
læse sig til en sammenlignelighed, er i ”Lov om røgfrie miljøer”.
Vi har, fordi situationen ikke er holdbar i forhold til fx Det Sociale Tilsyn, skrevet til Børne- og
socialminister Mai Mercado og bedt om at få defineret værelsernes juridiske status.
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Vi har ligeledes den glæde at være inviteret til møde med ministeren den 27. februar 2017 for
at diskutere hjemløses forhold, og hvad vi kan gøre for at afvikle hjemløsheden.

SBH har valgt at gå viralt! Vi har derfor oprettet en Facebook profil, der hedder ”SBH - Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark”:

Vi vil gerne have, at profilen er så dynamisk og levende som muligt, og vi vil forsøge at administrere den så tolerant som muligt dog med hensyntagen til dels organisationsprofilen dels
selvfølgelig love og regler i Danmark.
Det var ordene.

Pva. Bestyrelsen
Venlig hilsen

Jakob May
Formand
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Datoer for 2017
SBH Bestyrelsesmøder


19. januar

Bestyrelsesmøde, Herberget i Odense



27. april

Bestyrelsesmøde, (?)



21. august

Bestyrelsesmøde, København



14. november

Bestyrelsesmøde, (Fyn?)

Repræsentantskabsmøde


16.–17. marts

Munkebjerg i Vejle

Årsmøde


5.-6. oktober

Årsmøde, Nyborg Strand

Ledernetværksmøder


15. marts

Munkebjerg, Vejle.



4.-5. oktober

Nyborg Strand, Nyborg.



7.-8. december

Hovedstadsområdet.
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