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Beretning for Selskab for Mænds Sundhed for 2020‐2022
Vedtaget enstemmigt af Generalforsamlingen 8/3 2022
Indledning
Denne beretning er som den for 2018‐2020 speciel. På grund af Corona‐pandemien lykkedes det
ikke som planlagt at afholde generalforsamling i 2021. Beretningen skal ses i sammenhæng med
den af bestyrelsen vedtagne beretning for 2018‐2020.

0.1 Corona
Som for alle andre har hele 2020 og 2021 være præget af Corona‐pandemien, som har umuliggjort
enormt store dele af vores arbejde. Organisationen har i store dele af tiden måttet udskyde aktivi‐
teter og også generalforsamling med håb om, at pandemiens afslutning lå lige om hjørnet. I skri‐
vende stund ser det ud til at pandemien har udviklet sig sådan, at det bliver muligt at afholde en
generalforsamling her i begyndelsen af 2022.

1. Medlemmer
I perioden siden sidst er tilgangen af medlemmer steget en smule, hvor selskabet har fået 188 nye
medlemmer siden sidste generalforsamling i 2018. I alt har 702 pr. 1. februar 2022 meldt sig som
medlemmer i selskabet. Man bliver medlem ved at sende formular via hjemmesiden. Medlemskab
er gratis og uden forpligtelser.

2. Organisation
På seneste generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt: Ilja Sabaj‐Kjær, Mie Møller Nielsen,
Morten Kragh, Nikolai Schacke, Svend Aage Madsen, Tanja Morley Rostrup, Tobias Siiger Prentow.
Som suppleanter blev følgende valgt: Janet Alsø og Karsten Kjær. Valg af revisorer: Jakob Munk
blev valgt som revisor. Efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med et
Svend Aage Madsen som formand og Mie Møller Nielsen som næstformand.
Bestyrelsesmøder
Siden seneste beretning har der været holdt bestyrelsesmøde den 15/12 2020, hvor denne beret‐
ning for 2018‐2020 blev vedtaget til senere godkendelse på førstkommende mulige generalfor‐
samling. Ligeledes blev det her vedtaget at udskyde generalforsamlingen til første mulige tids‐
punkt. Hvilket så er blevet primo 2022.
Næste bestyrelsesmøde var 23. marts 2021. Og næste igen 22. juni 2021, hvor det blev beslutte at
indkalde til generalforsamling i efteråret 2021 – hvilke så igen blev umuliggjort på grund af Co‐
ronapandemien. Sidste bestyrelsesmøde i 2021 blev konverteret til reception den 23/9 for udgi‐
velse af bogen ’Far for livet’, som to bestyrelsesmedlemmer er forfattere til. Det har ikke været
muligt at samle bestyrelsen igen i 2021.
Denne beretning er således fremlagt på bestyrelsesmødet xx. 2022.
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3. Selskabets arbejde
Som hidtil består selskabets arbejde næsten 100 pct. i at være ledende og arbejdende kraft i Fo‐
rum for Mænds Sundhed. Ligesom arbejdet består i gennemførelse af projekter af tidsbegrænset
varighed. Derfor er en stor opgave hele tiden af skaffe finansiering til fortsatte aktiviteter, da alle
projekter er af 1‐2‐3 års varighed.
I forrige beretning stod vi i en ganske særlig situation, da vi med udløbet af 2020 kun havde midler
til og med april 2021 til vores aktiviteter og ansættelse af medarbejdere. Med ophør af Satspuljen
og en række meget uventede afslag fra flere statslige puljer og private fonde (herunder ansøgnin‐
ger sammen med både Røde Kors og Mødrehjælpen) stod vi en situation, hvor der var fare for
egentlig lukning af Selskabet og Forum. I den situation besluttede vi at bruge alle kræfter på at
søge midler fra fonde hen igennem forår, sommer og efterår.
Det endte med at give bonus! Mens beretningen blev drøftet modtog vi besked om, at Forum fik
tildelt 2 mio. kr. for 2021 og 2 mio. kr. 2022 på finansloven, ligesom projekt Far på Barsel blev be‐
vilget af Nordea‐fonden. Og herefter gik det slag i slag: Projekt ’Kend dit hjerte, mand’ støttet af
Pfizer, ’ ’Bedre mental sundhed for mænd! ‐ fokus på trivsel på arbejdspladsen’ støttet af Velliv‐
Foreningen, ’Inkluderende Mænds Mødesteder’ støttet af TrygFonden, ’Kom ud mand’ støttet af
Friluftsrådet.
Hvor vi i slutningen af 2020 kunne se bunden af kassen i løbet af foråret 2021, stod vi ved årsskif‐
tet 2020/2021pludselig med bevillinger på omkring 16 mio. kroner over de næste 2‐3 år. Hele
2021 har derfor været fyldt med at organisere, bemande og igangsætte de nye projekter
Igangværende og færdiggjorte projekter i perioden ultimo 2020 til primo 2022:
Vi har arbejdet med disse projekter i regi af Forum for Mænds Sundhed, som har udgjort næsten
hele selskabets arbejde:
 Mænd og sundhedsvæsnet – kører under finansloven, så længe der er midler her fra
 Far for livet, som vi har fået lov til at forlænge til april 2022.
 Far på barsel – fortsætter ind i 2024
 Inkluderende Mænds Mødesteder – slutter i maj 2024
 Bedre mental sundhed for mænd! ‐ fokus på trivsel på arbejdspladsen – til forår 2023
 Kom ud mand – slutter i 2023
 Kend dit hjerte, mand – afviklet i 2021
 Kommuneforum for mænds sundhed, som afsluttedes ved udgangen af 2020, men som
fortsætter med aktiviteter under finansloven.
 Med far i naturen, afsluttet februar 2021
 Friluftsliv og Fællesskab, som er et samarbejde mellem Helhedsplan Lolland, Forum for
Mænds Sundhed og Lolland Kommune.
De har været og er succeser, som er gennemført og gennemføres i regi af Forum for Mænds Sund‐
hed, hvor Selskabet er den ledende kraft:
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Der er i de forskellige projekter gennemført flere undersøgelser, flere på forskningsniveau,
som alle har vakt stor opmærksomhed i medier og praksisverdenen.
Der er udviklet informations‐ og rådgivningstilbud i mange afskygninger: websider, bøger, vide‐
oer, foredrag, podcasts undervisning, oplæg, pamfletter, sociale medier osv., og mænds sund‐
hed og mænd som fædre er blevet omtalt i medierne i mange forskellige sammenhænge.
Der er gennemført og gennemføres stadig undervisning i mænds sundhed for flere tusinde ak‐
tører i alle afskygninger i både privat og offentlige regis.
Projekterne har ført til samarbejde med en lang række organisationer som Mødrehjælpen,
Røde Kors, Friluftsrådet, DIF, Kvinfo, Dansk Metal, 3F, Bedre Barsel, rigtig mange kommuner,
RegionH’s undervisningsafdeling, vores partnere i Forum, flere medicinalfirmaer mv.
Vores arbejde har også ført til adskillelige politiske kontakter. Vi har i perioden haft foretræde
for sundhedsudvalget to gange, hat møde med de to forhenværende ligestillingsministre og
har aftale om møde med den nye i januar. Vi har henvendt os til alle partier om støtte fra fi‐
nansloven og korresponderet med og fået positiv opbakning fra SF, Venstre, og Enhedslisten.

De mange projekter har også ført til en række nyansættelser i organisationen, således at vi pr. 1.
februar er 8 medarbejdere ansat.
Vi arbejder stadig med nye ansøgninger om støtte til arbejde med både fysisk og mental sundhed
for mænd og venter i skrivende stund på svar fra nogle stykke.
Efter en workshop for alle medarbejdere om kommende fondsansøgninger er ledelsen i gang med
at udarbejde en plan for ansøgninger til nye projekter, når de aktuelle udløber.

4. Men´s Health Week 2020 og 2021
Mændenes sundhedsuge 2020 blev en Corona‐MHW med virtuelle indslag og hilsner fra bl.a. Lige‐
stillingsministeren. I ugen udgav vi magasinet ”Er du klar over det, mand”.

I 2020 lancerede vi en konference på ’Mændenes dag’ den 19.11 2020. Denne blev imidlertid også
virtuel, hvilket gav os mulighed for at gennemføre Forums første webinar, som havde 130 til‐
meldte og 98 deltagere.
Men's Health Week 2021, blev igen virtuelt og havde temaet: Mænds mentale trivsel og sårbarhed
i WHO's 'Strategi for bedre trivsel for mænd'. Årets tema fokuserede på mænds mentale trivsel
bredt, men rettede også fokus på mænds mentale trivsel, i lyset af den aktuelle COVID‐19.
Folkemødet 2020 og 2021
Blev uden vores deltagelse.
International Men's Day 2021
Dette års International Men's Day, blev i år fejret med en konference i afholdt i 3F.
Konferencen havde fokus på faderskabet og mænds sundhed generelt.
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5. Hjemmesiden www.sundmand.dk m.fl. og Facebook
Hjemmesiden www.sundmand.dk har siden oprettelsen stået centralt for selskabet. Siden inde‐
holder megen information men trænger til fornyelse.
Desuden står vi i Forum bag hjemmesiderne:
 www.farforlivet.dk
 www.sundmandkommuner.dk
 www.tjekdigselvmand.dk
 www.mmdanmark.dk
Vi bruger også Facebook, hvor der især er stor aktivitet på Far for Livets sider. Vi arbejder hele ti‐
den for at forbedre vores placering på de sociale medier.

6. Forskning/undersøgelser
I perioden har Forum gennemført en række selvstændige udredningsprojekter:
Bl.a. i samarbejde med 3F om især ufaglærte mænds ønsker til sundhedstilbud. Lanceret i
Men’s Health Week / Mænds Sundhedsuge. I projekt ’Kend dit hjerte, mand’ og ’Mænds mentale trivsel

7. Internationalt samarbejde
Selskabet har i perioden igen været engageret i internationale aktiviteter og kontakter i Global Ac‐
tion on Men’s Health, ligesom der har været en del internationalt samarbejde om Men’s Sheds og
om udformningen af WHOs strategi for mænds sundhed.

8. Situationen for Selskab og Forum
Som nævnt er vi permanent afhængige af projektbevillinger. I årene 2021 og 2022 har vi flere mid‐
ler end nogen sinde før, hvilket viser sig i en stor produktivitet og gennemslagskraft i offentlighe‐
den og i forhold til samarbejdspartnere.
Med udgangen af 2022 mangler vi igen finansiering, idet finanslovsstøtten foreløbig ikke løber
længere. Dertil kommer at flere projekter udløber. Derfor er situationen igen uklar, og arbejdet
med at fundraise igen på dagsordenen.

9. Ledelse, sekretariat og medarbejdere
a) Sekretariat: I perioden har Mie Møller Nielsen været fuldtidsansat som sekretariatschef, hvor
hun står for koordinering og akademisk sekretariat, herunder ikke mindst kontakten med alle part‐
nerne, aktiviteter i forbindelse med informationsindsatser, MHW‐aktiviteter, samt specifikt Far Le‐
gestuer og Mænds Mødesteder. Dertil de økonomiske, administrative og personalemæssige opga‐
ver, som løses i samarbejde med formanden.
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b) Medarbejdere: Pr. 1 februar 2022 er der ansat 8 medarbejdere i Forum, herunder en studenter‐
medhjælper. Sekretariatet og medarbejderne holder til på Vesterbrogade 74, 4. sal. Der er til‐
stræbt en arbejdsfordeling, så medarbejdere så vidt muligt hver især er projektansvarlig for et pro‐
jekt,

10. Økonomi
Økonomien i Forum‐projekterne forvaltes løbende af projektejer og formand for Forum for
Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, i samarbejde med sekretariatsleder Mie Møller Nielsen.
Midlerne administreres af Rigshospitalets Finanskontor og revision foranstaltes herfra. Hidtil er
alle regnskaber godkendt af Ministerie, fonde og øvrige givere.
Med de mange projektmidler, der er skaffet via Forum siden seneste generalforsamling, er der
ikke skaffet driftsmidler til sekretariat eller lignende i Selskabet. Men med hovedvægten i Selska‐
bets arbejde lagt på at sikre og udvikle Forum for Mænds Sundhed, er behovet for driftsmidler i
selve selskabet minimalt. Mens Forum omvendt med sine mange forskelligartede projekter får
mere og mere brug for driftsmidler for at holde sammen på organisationen og for at løse de flere
og flere driftsmæssige opgaver det opstår som følge de mange tværgående problemstillinger.
Selskabet valgte i 2004 at være et selskab uden kontingent, fordi det dels er urealistisk at bygge
aktiviteter på kontingent og dels fordi alene administrationen af opkrævning mv. vil være alt for
stort et arbejde og trække kræfter fra det faglige. Det har betydet, at de penge som har været
nødvendige til diverse aktiviteter – især hjemmesiden – er skaffet ved hjælp af fondsmidler.
Selskabets samlede bankbeholdning er pr. 31.1.2022: 191.512,58

.

Der er vedlagt revideret regnskab for perioden 1/7 2018 ‐31/1 2022.
Ved siden af dette har selskabet som nævnt et større økonomisk ansvar i og med at selskabet hu‐
ser Forum for Mænds Sundheds økonomi, dvs. er juridisk ansvarlig over de midler, der er bevilget
til Forums projekter. Som nævnt forvaltes fondsmidlerne efter statens regler af Finanskontoret på
Rigshospitalet, hvorfor regnskabsansvar og revision ligger i dette regi.
13. februar 2022

Svend Aage Madsen
Formand for Selskab for
Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)

Mie Møller Nielsen
Næstformand for Selskab for
Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
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