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Ledermøtet i YMI Area Europe
Billund 14. mai 2018
Deltagere:
AP Svein Håvåg
PAP Knud Houggaard Klausen
APE Poul Henning Løwendahl
AT Karsten Mumm
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ICM Ulrik Lauridsen
ATE Erik Breum
Webmaster Jens Byskov
AS Anne Marie Hertz-Jensen
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AGENDA med MINUTES
1. Hovedsak: GDPR.
a. Det er vår målsetting at vi skal finne fram til tiltak som kan bringe vå virksomhet i
YMC i Europa i tråd med kravene i GDPR
b. Jens er WEB-master for vår hjemmeside og har satt seg inn i hvilke krav som
gjelder for det
c. Jeg legger ved (en dropbox-lenke) en del info slik at vi alle kan lese oss opp og
være forberedt.
1. GDPR:
a:
Privacy Policy for Y’s Men International Area Europe gennemarbejdes og rettes til, så det passer
til Area.
Privacy Policy skal med på ACM Fall meeting
KHK ønsker, at en arbejdsgruppe skal følge det her og lægge noget frem på ACM Fall.
Beslutning: Arbejdsgruppen er JB og EB
På Privacy Policy dokumentet skrives altid dato og version.
Skemaet Kortlægning og gennmgang af personoplysninger gennemgås og rettes
til. AP renskriver
Area har ingen oplysninger på medlemmer som IHQ, Area har et leaderteam og nogle
tjenesteledere.
Ledelsen har underskrevet samtykkeerklæring i deres respektive klubber.
Area skal sikre sig, at tjenestelederne får underskrevet en samtykkeerklæring.
De personoplysninger Area får i forbindelse med ckonferencer bliver slettet efter konferencerne.
JB: Det er vigtigt med en vejledning for regionerne: F.eks. samtykke erklæring, og brug af Bcc i
mails.
b:
Dataansvarlig: AP
Databehandler: JB

2. Ny R2R-forordning
a. Poul Henning legger fram saken slik den står i dag. Se vedlegg i dropbox-lenken
2 Region to Region training:
Man må ikke forveksle det med RDE træning.
Det handler om inspiration til nye medlemmer. Det kunne godt være hvert andet år.
Der er rigtig mange deltagere, der er blevet senere ledere.
Ville det ikke være bedre at sende en gruppe fra Area ud til træninger i de enkelte regioner.
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Beslutning:

Udvalget skal arbejde videre med beskrivelsen af Region to Region.
Det skal ikke nødvendigvis foregå i Danmark.
AP er sammen med LTOD ansvarlig for planlægningen.

3. Ny hjemmeside
a. Det er ønskelig at vi sier noe om hva den skal
i. Inneholde
ii. Hvordan skal den være et redskap for PR
3. Ny hjemmeside
Hjemmesiden skal indeholde to ’sider’
En side, der handler om Area
En side med vejledning til regionerne
Nyhederne er på forsiden, efterhånden flytter de automatisk til punktet News.
Der skal være link til regionerne, link til International website, Portlbuzz og Wiki.
Datasikkerheden skal bygges ind i alt, hvad vi lægger ind.
Oplysninger om Cookies ligger på siden tydelig og tilgængelig.
Klikke på logoet er ’tilbage til forsiden’
Det er et problem, at få noget fra regionerne. Derfor har Marina ikke lavet nogle bulletins i år.
Fra alle hjemmesider skal der være link til Y’s Men’s Wiki med et genkendeligt aktivt billede.
I Corme browser kan der oversættes til andres sprog fra en hjemmeside ved at højre klikke på
siden.

4. Oppdatering vedrørende CE-seminaret. Det kan bli nødvendig å ta noen økonomiske
beslutninger.
4. CE Seminar:
Beslutning: Area betaler ophold for alle 10 deltagere fra Rusland.
Area betaler 75% af rejseudgifterne for hver enkelt person. Der er sat et max beløb i
tilskud pr. person på 110 EUR for Russiske deltagere. (pga. det store antal deltagere
fra Rusland)
RSD CE Carl giver besked til Marina Makarova, Rusland
Norge får Area tilskud til 2 personer, når der ikke er en deltager fra Sverige.
Danmark får tilskud til 2 personer, når der ingen deltager fra Central-Øst Europa
Central Syd sender ingen, så her er 1 deltager i ’overskud’.
5. Irina Mamaeva har bedt om at Area støtter den nye klubben i Tagil med
kontingentbetaling 150 Euro. Hva mener vi om det – Utfordrer Karsten
5. Ny klub Tagil i Ekaterinburg:.
Rusland ved Irina Mamaeva har søgt om tilskud fra Area Solidarity Support til betaling af
kontingent til International for den nye Tagil klub for 2. semester 2017-18.
Beslutning: Area Trojka besluttede enstemmigt at bevilge beløbet 150 EUR = 179 CHF.
Der gives efter den generelle regel tilskud til klubber i nye lande. I Europa har vi mange meget små
lande. Rusland er et meget stort land, men med en svag økonomi for en stor del af befolkningen.
Især internationale betalinger er svære pga. en svag russisk valuta.
Der er tale om et beskedent beløb, hvorfor sagen ikke forelægges Area Council.
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Beslutning:

Det blev besluttet at forelægge spørgsmålet til ACM Fall 2018, om der kan gives
det generelle tilskud efter tabellen til denne klub og evt. andre potentielle, nye
klubber i Rusland.

6. RDE Fin-Balt Piia har søkt om ytterligere garanti på 300 Euro for gjennomføring av fase 2
av opplæring i Baltikum. Det er allerede bevilget 1500 Euro til den fase 1.
a. Oppfølgingsaker etter ACM spring (se vedlegg i dropbox-lenken)
6. Oplæring i Balticum fase 1:
Hertil er bevilget 1500 Euro, men de har ikke brugt dem.
De har brugt 680 Euro, heri er også udgifter til mentor Jacob.
Nu søger de 300 Euro til fase 2
Beslutning: De må bruge restbeløbet af de 1500 Euro.
AP giver besked til RDE Piia.
6.a. Fra ACM Spring:
6a: Area Convention. Frequency
Skal intervallerne mellem Conventions ændres?
EB: Nej til 2022.
JB: Nej til 2022
EB: Skal der afholdes færre Area Conventions skal det være hvert 4. år.
AC og IC må ikke falde sammen
AP og APE må arbejde med det og gerne finde ud af, hviIken holdning ICM har til en evt. ændring.
6.1: Strong Area Support: SAS
Forslag på ACM om at bruge nogle SAS midler til en deltids ansat sekretær i Area Europa, til at
holde styr på det hele.
JB: Gør det attraktivt at være sekretær.
Beslutning:

Der købes en arbejds computer til sekretæren.
Den skal bruges til alle Area dokumenter, som skal være på engelsk.
Den skal bruges sammen med en projector ved ACM.
AP sørger for at oprette en gmail til AS Area Europe.

7. Referat fra Extension-møtet i Hamburg (Poul Henning)
7 Extension møde i Hamburg:
Et særdeles godt og positivt møde.
APE: Et personligt møde er godt.
Hamburg klubberne arbejder på at finde en moderklub til Italien
Det er vigtigt at få genskabt en god kontakt mellem YMC og YMCA (CVJM)
APE roser ASD Extension PVT, han er en ildsjæl.
APE har denne melding fra ASD extension: Vilnius klubben vil være moderklub for Belarus
(Hviderusland)
AT giver udtryk for betænkelighed med at chartre en klub i Belarus, det bliver en meget ensom
klub uden andre klubber i nærheden. Det handler ikke kun om at få nye lande med.
Martin Vosjan Fra Zwolle, Holland er stadig i gang med at lave en klub der.
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8. Informasjon om samarbeidet YMCA-YMI
8:Information om samarbejde mellem YMCA og YMI
Til IC18 i Korea vil man samle en gruppe YMCA ansatte, så de kan møde YMI.
Fra Europa er forslået Adam Rychlick, Area dækker hans flyrejse med 400 Euro.
Der er også foreslået en fra Norge, men Norges KFUM og KFUK er optaget i de dage.
Der blev foreslået en person fra KFUM i Danmark, der også får et lignende beløb til flyrejsen.
De to må være ambassadører og også lave en rapport.
PAP Knud Hougaard tager kontakt til RSD ASF Torben Kristensen og til generalsekretæren i KFUM
og KFUK.

9. Ny skatmester for Area Europa
Der skal skiftes Skatmester den 1. juli 2018, og det er ret omstændeligt.
AP ansvarlig for økonomien.
Det er AP, der udpeger en skatmester.
1. juli 2018 tiltræder Erik Breum som ny skatmester.

Referat den 16. maj 2018.

AS Anne Marie

