
29. Juni 2021

Medlems- og Bestyrelsesmøde Periamma

Charlotte Weiss, Dunia Jørgensen, Lea Lønsted, Martin Bjergegaard og Ole Høyer

Agenda

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af Periammas regnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af Periammas budget til orientering
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til Periammas bestyrelse
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Referat

1) Valg af dirigent

● Dunia er valgt til dirigent

2) Bestyrelsens beretning

● Periamma har glæde af aktive bestyrelsesmedlemmer som læner sig ind i
organisationen, som får organisationen til at rykke sig mere. Der er sket en god
udvikling med administration, oprydning og fortsat indsats i forbedring af det
administrative arbejde.

3) Fremlæggelse af Periammas regnskab til godkendelse

● Charlotte beretter at det ingen uregelmæssigheder udover det forventede. Der var
130.000 kr. som er kommet ind for corona støtte. Administrationsomkostninger, er
også på niveau som forrige år.

● Revisorer - koster ca.  27.000 kr.  Efter en kig på markedet - det er hvad revision
plejer at koste. Til ebogholderen går der så 5000 - 6000 kr.
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● Lønomkostninger er lidt højere - Carsten har fået en 15.000 kr. i bonus i år i
forbindelse med det ekstra arbejde i COVID19 kampagne og projekter.  Ved Corona
kampagne, fik Carsten ikke penge udbetalt som løn. Det dækkede kun benzin
omkostninger, osv. Ligesom alle projekter, skulle 20% også omfatte løn til Carsten,
for det uundværligt arbejde han lægger ind i det. Sådan at vi hele tiden holder de
80% direkte til modtagere af nødhjælp og 20% omkostningsdækning. Lidt ekstra gik
også til Jonas, tidligere administrator, da vi havde nogle feriepenge til gode.
Carstens løn er allokeret til udviklingsomkostninger.

__________________________________________

Action: Skitserer nogle faste retningslinjer for budgetterne så det bliver tydeligt og
der kan sikres fremadrettet at omkostningsdækning til selve iværksætning af
kampagner og indsamling initiativer også omfatter fordele for de ‘lokale’
projektledere/koordinatorer, udover det vi kan forvente af hinanden ift frivilligt
arbejde.

__________________________________________

● Alle er enige at det skal være fair, administrationsomkostninger skal holdes nede,
men selv efter det, burde der være penge til det betydelige arbejde som Carsten
udfører. Det drøftes videre sammen med Carsten på en løsning når han er til stede.
Indbetalinger kan ikke ske, indtil vi får et ordentligt overblik.

● Det er vigtigt at holde styr på de administrative systemer - der skal ikke være flere
betalingssystemer i gang, det skaber mindre overblik og flere problemer med at
holde styr på tingene.

__________________________________________

Action: Skabe et overblik i Reepay og Monday, så det er opdateret og tydeligt. Ole og
Dunia skal kigge på at få splittet indbetalingerne i 2021 (Kenya, Uganda og
Thailand) og kigge på tallene. Antal kontingentbetalende medlemmer og
gavegivere for 2021 skal også afklares og vi skal få et reelt tal at forholde os til

__________________________________________

4) Fremlæggelse af Periammas budget til orientering

● Årsberetning - alle har læst det. Stilstand igennem 2020. pga. Corona.
● Budget blev fremvist (og sent ud på email i Februar), budgettet ligner meget hvad

der tidligere har været. Tvivl opstår i forhold til at afsættelse af midler til det
administrativ arbejde.  Er 10- 15 timer, nok? Er det i virkeligheden for optimistisk?
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Det har kunne mærkes at der har været pres på i foreningen. Jonas har lagt nogle
interesser timer her og der, hvordan kunne man undgå det, når der er gang i mange
ting?

● Nyhedsbreve risikerer at blive skubbet til senere, da vi arbejder på at få en nye
hjemmeside. Det er vigtigt at afsætte midler til eller finde en strategisk partner for
udførelsen af en bedre hjemmeside. Ifølge regnskabet er der ikke flere midler at
afsætte af for det administrative. “Vi har ikke rigtigt råd til at gøre mere end vi gør”.

● Under de 20% omkostninger kunne man specificere at sætte  5% af som går til
Periamma vedligeholdelse for at få en buffer, når der laves et projekt - sådan som
hjemmeside projekt. Forslaget tages op og nogle mener at presset er midlertidigt,
og at når systemerne er i orden, så vil det tage mindre tid. Derfor vil vi holde det til
administrationsomkostninger og se hvad vi kan gør med disse.

5) Behandling af indkomne forslag

● Projekt med RealRelief - SafePads

Formålet med projektet er at gøre det muligt for piger i skolerne at komme til
undervisning selv når de har menstruation. Nuværende tidspunkt er der ikke nogle
gode løsninger på markedet og de fleste har ikke råd til de dyre engangsbind. Derfor
vil Periamma gå i partnerskab med RealRelief, som har en bæredygtig produkt -
stofbind - som kan vaskes og genbruges. Med 100.000 USD kan man få gang i
produktionen ifølge vores partner i RealRelief, Trine. Ifølge Martin kan vi på 50.000
dollars også gør det, i en mindre skala så RealRelief kan få maskineriet i gang. Her
er det vigtigt at involvere vores partner i Indien, Prasanna, som kommer til at hjælpe
med distributionen af hygiejnebind. Brugerne af det færdig produkt kan formentlig
godt betale en lille smule, så de sælges meget billigt og ikke gives væk, da det vil
risikerer at formindske dens værdi.

RealRelief har testet deres produkt med lokale brugere. Der er et uafhængigt studie
hvor de har givet produktet til 70 piger og interviewet dem. Det er meget vigtigt at
dele de historier og studier - at de lokale også vil det og kan se det gavn i det.

Strategien: virksomheder vil være et godt fokus for sponsorat. Det kunne være fedt
at finde en firma som Able, som ville have chance til at besøge stedet og flette det
ind i deres approach. Vi kunne sende det ud som en kampagne.
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Bæredygtighed: Det holder i årevis ifølge Trine. Alternativet er engangsbrug. Derved
er det relativt en mere bæredygtig valg.

__________________________________________
Action: Martin vil gerne dele den studie ud til bestyrelsen (på e-mail). Han vil også
oprette et Google Doc og begynde at fylde ud nogle kontakter. Her kan andre i
bestyrelsen bidrage også med dem de kender på bl.a. LinkedIn. Derved kunne man også
lave en e-mail for at vække interessen.

__________________________________________

● Strategisk partner omkring hjemmesiden og Thailand

For at få det bedste ud af at lave en nye website, vil Periamma forsøge at finde en
strategisk partner som har kompetencerne og vil gerne støtte organisationen i den
process. Ideen er at starte meden “opslag” eller “artikel” med nogle billeder og
noget tekst som specificerer hvem vi leder efter.

__________________________________________

Action: Lea og Ole sender det som en e-mail på det udkast for det strategiske
partner, og kommer videre i processen ved at udgivet det som opslag på LinkedIn
først.

__________________________________________

● Paragraf 8A og Driftsmidler

Vi har som forening midlertidigt mistet paragraf 8A, da vi ikke udfylde
minimumskriterierne. For at udfylde dem er der brug for 100 gavegiver og 300
kontingentbetalende medlemmer. Gavegiver kan også være kontingentbetalende.

Ggabba, den lille organisation som er en del af Periamma samler 100.000 kr. ind. Så
det er vigtigt at de også tælles med i ansøgningen for driftsmidler.

Tidligere  år har paragraf 8a været en kriterium for at kunne søge om driftsmidler.
Men ansøgning for driftsmidler er endnu ikke åbnet, den er blevet udskudt pga.
Corona og det er ikke til at vide om det er det samme i år. Alternativt har et andet
kriterie været, at der er en landsdækkende kampagne udført det år man søger for.
Aktiviteter fra forrige år tæller desværre ikke med. Vi skal kigge på 2021 kun.

● Ændringer i vedtægterne for Periamma 2021
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Vedtægter skal opdateres og de nye ændringer godkendes. Rettelserne i paragraf 8
og 9. Alle får en kopi og kan underskrive ændringerne derefter. De nye vedtægter vil
være uploadet på hjemmesiden og tilgængelige for alle

● Telefon-kontakten

Bestyrelsen er enige om at der beholdes telefonen, og Ole tager telefonen imens
Dunia er i Bolivia (Juli - Oktober 2021).

6)  Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

● Beholdes som 100 kr. pr år

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til Periammas bestyrelse

● Vi beholder nuværende bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af revisor

● Vi beholder Jahn. Vi betaler bestyrelsesforsikring - Vi beholder også den forsikring.
Opkrævning sker automatisk.

9) Eventuelt

● Susanne, lead of change i Nykredit har kontaktet bestyrelsesformand. Hun vil gerne
snakke med os. Ole skal nok opdatere andre omkring når de holder møde.

● Periamma har 2021 målsætninger. Vi vil fremadrettet se dem igennem til hvert
bestyrelsesmøde. Det er en påmindelse og motivation for hvorfor vi er her!

● Seva Mandir - Periamma kan ikke sætte det igang, uden en samlet board lokalt med
det. Ole vil række ud til kontakter i indien.

● Periamma får adgang igen til deres kontor i København, men skal først drøftes med
Able og Rainmaking.
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