Beretning for 2017
1. Indledning
Året 2017 har været et godt år med nye unge og kompetente kræfter i bestyrelsen, hvor vi har haft
en mere fokuseret strategi med satsning på børneprojektet.
Udmøntningen af vores nye strategi er ikke tilendebragt, men der arbejdes støt og roligt med det,
og vi kan hele tiden spore fremdrift og et meget højere aktivitetsniveau. Det vil jeg komme tilbage
til senere i beretningen.

2. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder. Suppleanterne deltager om muligt også i
bestyrelsens møder, ligesom andre frivillige også har deltaget med bidrag.
Ud over arbejdet i bestyrelsen har bestyrelsesmedlemmer og suppleanter endvidere en række
ansvarsopgaver, som varetages ved siden af deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Thomas Ruth har desværre valgt at trække sig ud af bestyrelsen ved dette års generalforsamling på
grund af uddannelse og meget arbejde. Thomas har heldigvis givet tilsagn om at stille op som
suppleant, hvilket vil give os mulighed for stadig at trække på Thomas’ kompetencer, og så håber
jeg, at Thomas efter afslutningen af sin uddannelse vil stille op til bestyrelsen igen.
I stedet for Thomas indstiller bestyrelsen Amalie Allan til bestyrelsesmedlem. Amalie er kaptajn i
Trænregimentet og har allerede vist stor interesse for SSOP og er begyndt at bidrage til arbejdet.

3. Medlemmer
Foreningen har pr. 31.12.2017 i alt 498 medlemmer, fordelt med 417 enkeltmedlemmer, 73
familiemedlemmer og 8 firmamedlemmer – hvilket er på niveau med 2016, hvor vi havde 506
medlemmer.

4. Frivillige
Foreningens arbejde er stadig primært funderet i den frivillige arbejdskraft, herunder i høj grad
bidrag fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der er en styrke i at være baseret på frivillig arbejdskraft, som arbejder ikke fordi de skal, men fordi
de ønsker at bidrage til sagen. Frivillige arbejder med hjertet og det er værdifuldt for dem vi støtter.
Der er imidlertid samtidig behov for, at den indsats vi yder er fagligt stærkt funderet. Derfor er det
heller ikke så let at opretholde et tilstrækkeligt antal frivillige. Vi har derfor valgt, at lade det gå lidt
langsommere, end vi gerne ville.
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5. Strategiarbejdet
Som jeg nævnte i beretningen sidste år, har vi valgt en strategi, hvor vi fokuserer, og ikke spreder
vores indsats. Vi har derfor i perioden arbejdet aktivt og målrettet med følgende indsatsområder:
•
•

•

Individuel støtte - SSOP har siden foreningens start igennem vores uafhængige
Uddelingsudvalg ydet en individuel målrettet og helhedsorienteret støtte baseret på et
solidt fagligt grundlag.
Familierådgivning (samspil i familien) - Udsendelser påvirker hele familien. Det er derfor
en naturlig del af vores helhedsorienterede støtte, at vi også støtter familien. Det kan
være en individuel indsats for den enkelte veteranfamilie eller deltagelse i vores forældre
weekend.
Projekt de Usynlige Børn (Særlig indsats for børn i veteranfamilier) Specielt børnene
påvirkes af en forælders udsendelse. Vi vil derfor også på dette område yde en målrettet
individuel og helhedsorienteret indsats, hvorunder SSOP Børne og Unge Camp indgår
som et delelement for de børn, hvor dette vil være relevant.

Som fællesnævner for vores arbejde er at
•
•
•

vi leverer det, andre ikke leverer og på et højt fagligt niveau
hvis andre gør noget bedre end os, skal vi ikke forsøge at konkurrere med dem
vi samarbejder, hvor det er muligt blandt andet med andre frivillige organisationer.

For at gennemføre strategien kræves det, at vi kan skaffe de frivillige ressourcer og midlerne hertil
enten ved donationer eller medlemskaber. Det er derfor afgørende, at vi er synlige både overfor
medlemmer, de der vil bidrage med donationer, de frivillige der vil bidrage med arbejdet, og de
som har brug for støtte. I den forbindelse har vi færdiggjort vores kommunikationsstrategi. En del
af denne er, at vi p.t. arbejder med en omlægning af hjemmesiden til en tidssvarende it-platform,
som er lettere at arbejde med. Vi starter med selve omlægningen, medens vi har valgt at lade
indholdssiden komme gradvis. Vi forventer, at omlægningen vil være færdig i 3.kvartral. En
professionel frivillig og en privat virksomhed har velvilligt bidraget til dette arbejde.
Vi vil endvidere gerne arbejde videre med fundraisingstrategien, således at vi får en mere
struktureret indsats på dette område.

6. Donationer
Som jeg nævnte tidligere, er det en forudsætning for vores arbejde, at vi kan skaffe tilstrækkelige
midler, og vi vil derfor færdiggøre vores fundraisingstrategi i 2018. Vi har et mål om årligt at skaffe
tilstrækkelige midler til vores indsats uden at skulle tære på grundkapitalen. I 2017 fik vi donationer
for 945.000 kr., hvortil kommer kontingentindtægter på 148.000 kr. Dette gav os med fradrag af
omkostninger til drift et disponibelt resultat på 887.000 kr. Da vi anvendte 933.000 kr. er vi tæt på
målet
Donationerne er af meget varierende størrelse, og vi modtager både meget store donationer og en
række mindre, som vidner om en stor opbakning til vores arbejde, hvilket er fundamentet for vores
forening. Det varmer virkeligt, når udstationerede soldater - det danske bidrag til Operation
Inherent Resolve, som p.t. er i Kuwait - lader overskud fra solgte trøjer og løb i varmen gå til os.
Trøjerne indkøbes med bidrag fra den private virksomhed Scanacid. Eller når vi får en henvendelse
fra Pro Patria Fonden, Odd Fellow Loge 2 og Frederiks og Emma Kraghs Mindelegat, som har
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bevilget henholdsvis 10.000 kr. 25.000 kr. og 30.000 kr. til SSOP børnecamp. Eller når Veteranerne
Frederik Strange og Richard Engelholm i april 2017 løb 237 km i Marokkos hede og tunge sand, da
de deltog i ekstremløbet Marathon Des Sables. De var sponseret af SSOP og indsamlede 4.500 kr. til
foreningen.
I 2017 gik overskuddet fra Hærløbet til SSOP og jeg var meget rørt, da jeg fik overrakt overskuddet
på hele 90.000 kr., som vidner om en imponerende og professionel indsats fra kadetterne på
Hærens Officersskole.
Og så er der vores faste støtter. Sadelmager Brian Rützou har fra foreningens start støttet op med
donationer stort set hvert år.
Enid Ingemanns Fond, som er meget interesseret i vores arbejde, har igen i 2017 støttet os med
mere end en ½ mio. kr. SSOP deltog i foråret i fondens temadag, hvor vi redegjorde for vores
resultater og planer, samt drøftede med fonden, hvorledes vi bedst kunne udnytte den støtte, vi får
fra fonden. Dette har resulteret i, at vi har fået tilstrækkelige midler til at kunne gennemføre børnecampen i år. Vi har aftalt med fonden, at vi også søger midler til 2019.
Endvidere har vi modtaget over 90.000 kr. fra Erik Thunes Legat. Et legat vi har stiftet kendskab til
via vores Rotary samarbejde, som jeg vil komme tilbage til.

7. Samarbejdspartnere
Vi er i bestyrelsen meget glade for, at vi i foråret 2017 kunne indgå en samarbejdsaftale med
Veterancenteret.
Aftalen fokuserer på, hvordan parterne bedst muligt kan drage nytte af hinandens kompetencer i
målet for at støtte børn og unge fra veteranfamilier. Dette har blandt andet medvirket til at
veterancenteret deltog i vores SSOP børnecamp 2017. Vi håber også, at de kan deltage i 2018.
Aftalen danner også basis for et mere generelt samarbejde i forbindelse med støtte af veteraner,
som er skadet. Endvidere har Veterancentret givet os en positiv skriftlig vurdering af vores børneprojekt, hvilket er til stor gavn i forbindelse med at rejse midler.
Vi er også meget glade for vores samarbejde med Familienetværket, som både har stillet op med
midler og deltagelse på SSOP Børne og Unge Camp og Forældre Camp.
I foråret 2017 indledte SSOP et samarbejde med Rotary, Storkøbenhavn i anledning af, at de havde
valgt børn som fokus for deres humanitære indsats i 2017. Dette har resulteret i, at SSOP har stillet
op ved 13 Rotary arrangementer indtil videre og udarbejdet oplæg til, hvordan de enkelte Rotary
klubber kan støtte SSOP. Vi håber, at Rotary vil forlænge samarbejdet et år.
SSOP har endvidere indgået samarbejde med PL Jewelry, som skaber smykker til støtte for veteraner. PL Jewelry donerer 12,5% af salgsprisen fra deres armbånd til støtte for SSOP’s arbejde og
12,5 % til Veteranstøtten. Da samarbejdet er så nyt, har vi endnu ikke set resultatet af vores samarbejde.
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8. Hvordan støttede vi i 2017
På støtteområdet tilpasser vi os hele tiden de konkrete behov. De primære behov vi dækkede for
nogle år siden, er nu for en dels vedkommende overtaget af det offentlige, hvilket er glædeligt. Der
er dog fortsat et stort behov for støtte, som ikke ydes af det offentlige, f.eks. længerevarende afvænningsbehandling, særligt uddannede veteranhunde, eller hvor der er behov for en hurtig støtte.
I 2017 donerede vi i alt 933.000 kr., hvoraf 513.000 kr. gik til individuel støtte og 420.000 kr. til
Projekt De usynlige Børn. Formanden for Uddelingsudvalget Bente Holm Skov vil selv senere gå i
detaljer med Udvalgets arbejde.
Vores dygtige administration og fleksible og meget professionelle Uddelingsudvalg, som stadig
formår at holde sagsbehandlingstiden under en måned. I hastesager kan vi nærmest agere fra dag
til dag.
Fordelingen af den tildelte støtte og nøgletallene fremgår af Uddelingsudvalgets rapport, som
bliver lagt på vores hjemmeside og gennemgået under dagsordenens pkt. 4.

9. Projekt De usynlige Børn
Udover den individuelle støtte har vi ligesom i 2015 og 2016 afholdt en succesfyldt SSOP
Børne/Unge Camp. Vi har nu et koncept, som vi er meget tilfredse med og som kan indgå i vores
projekt De usynlige Børn. Herudover har vi et hold af professionelle coaches og unge hjælpere, der
fungerer, og som gerne deltager i Camp 2018, som vil blive afholdt i august.
På campen arbejder vi anerkendende, og vi giver børnene en række succesoplevelser og værktøjer,
der gør, at vi allerede i løbet af de 5 dage, kan se, deres selvværd og selvtillid vokse. Mange af deltagerne giver derudover udtryk for, at de for første gang i deres liv virkelig oplever at blive forstået
af nogen.
Selvom selve campen er meget værdifuld, er dette ikke tilstrækkeligt. Vi har derfor fået forøget
fokus på yderligere opfølgning på det enkelte barn og deres familie, og vi har haft succes med, at
støtte børnene med lektiehjælp, psykolog, familierådgivning mv.
For at støtte forældrenes og evt. stedforældres evne til at støtte op om den positive udvikling, som
sættes i gang på børne- og ungecampen, har vi for første gang i år afholdt en camp henover en
weekend for forældre med veteranbaggrund. Formålet er at øge veteranfamiliers modstandsdygtighed under stress og pres samt give forældrene en række værktøjer til at opbygge børnenes selvværd samt opretholde en hensigtsmæssig kommunikation og positive samspilsrelationer i familien.
Campen var en succes, og det er vores plan fremover at afholde 1-2 om året.

10. Salg fra webshop, boder m.v. og persondataforordningen
Selv om salg af merchandise fortsat ikke er den store økonomiske bidragyder, medvirker det til at
øge foreningens synlighed, hvorfor vi vil fortsætte hermed.
SSOP skal, selv om vi er en lille forening, leve op til alle bestemmelser i den nye persondataforordning, som træder i kraft om et par dage. Vi har i den forbindelse gennemgået, i hvilket omfang og
hvordan vi gemmer og anvender persondata. I den forbindelse er det blevet afdækket, at vi vil have
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behov for et dokumenthåndteringssystem, hvilket vil forøge vores omkostninger. Indtil dette er
implementeret vil vi indføre kompenserende foranstaltninger.

11. Andre aktiviteter.
SSOP afholdt igen i 2017 en støttekoncert for vore veteraner. SSOP havde i samarbejde med
Hjemmeværnets Musikkorps København formået at få sammensat et meget spændende program
med deltagelse af den skønne solist Dorthe Elsebet Larsen. Koncerten medvirker til at sætte fokus
på SSOP arbejdet – og, ikke mindst, at takke de mange, der gennem året har støttet SSOP’s arbejde
økonomisk eller på anden måde. Koncerten har opmærksomhed hos såvel det politiske som det
øverste militære niveau, og bidrager derfor i væsentlig grad til promovering af arbejdet. At det var
muligt at gennemføre koncerten skyldes i høj grad Hjemmeværnets indsats. Vi forventer på samme
måde at kunne afholde en koncert i 2018.
SSOP har i 2017 stillet op på i flagdagen på Rosenborg og Vordingborg kaserne og i Esbjerg samt i
adskillige veteranorienterede arrangementer blandt andre Engage, Kulturnatten, to pårørende
arrangementer i Høvelte, et i Vordingborg og et på Veteranhjem Frederiksberg, åbent hus og
Gardens dag i Høvelte samt to arrangementer på Veterancafé Næstved og Vordingborg. Alt i alt en
imponerende indsats fra vores frivillige til at udbrede kendskabet til vores arbejde.

12. Afslutning
Afslutningsvis vil jeg bringe en stor tak til alle der har doneret beløb til SSOP, til Uddelingsudvalget
for deres store og meget kompetente indsats og til vores få men aktive frivillige og trofaste støtter.
Uden jer kunne foreningen ikke leve. Og med det øgede aktivitetsniveau og den øgede interesse for
vores arbejde er er jeg meget fortrøstningsfuld for SSOP’s fremtid.

Lotte Kolind Poulsen
Formand SSOP
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