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Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
Vedtaget af bestyrelsen den 15. december 2020
Fremlægges på generalforsamlingen snarest muligt 2021

Indledning
Denne beretning er speciel. For det første er den forsinket – alt for forsinket. Det skyldes for det
andet, at det er en beretning skrevet under Corona‐betingelser efter 10 måneders mere eller min‐
dre bastant nedlukning. Og det skyldes for det tredje også, at vi i organisationen har brugt rigtig
meget energi på at undgå økonomisk nedlukning af Forum og Selskabet fra begyndelsen af 2021.

0.1 Corona
Som for alle andre har hele 2020 være præget af Corona‐pandemien, som har umuliggjort enormt
store dele af vores arbejde. Organisationen har i store dele af året arbejdet hjemme og arrange‐
menter i hobetal er blevet aflyst. Det har også betydet, at en ny generalforsamling ikke kunne af‐
holdes som planlagt i foråret, ligesom bestyrelsesarbejdet har være lagt ned. Vi har måttet ud‐
skyde med håb om, at pandemiens afslutning lå lige om hjørnet.

0.2 Økonomisk situation
I foråret gik det op for os, at med udløbet af 2020 havde vi kun midler til og med april 2021 til vo‐
res aktiviteter og ansættelse af medarbejdere. Med ophør af Satspuljen og en række meget uven‐
tede afslag fra flere statslige puljer og private fonde (herunder ansøgninger sammen med både
Røde Kors og Mødrehjælpen) stod vi en situation, hvor der var fare for egentlig lukning af Selska‐
bet og Forum. I den situation besluttede vi at bruge alle kræfter på at søge midler fra fonde hen
igennem forår, sommer og efterår.

1. Medlemmer
I perioden siden sidst er tilgangen af medlemmer steget støt og roligt, hvor selskabet har fået 128
ny medlemmer siden seneste generalforsamling. 642 har pr. 23. november 202 meldt sig som
medlemmer. 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.
a) Bestyrelses‐fremtidsseminar
Der har været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde i perioden. Det var et fremtidsseminar, hvor sel‐
skabets økonomiske situation og fremtid var på dagsordenen. Det blev her drøftet at gøre WHO’s
Strategi for Mænds Sundheds vigtigste punkter til en platform, arena (herunder med en lang
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række samarbejdspartnere) og rettesnor for selskabets fremtidige arbejde for mænds fysiske og
psykiske sundhed. Det drejer sig om disse punkter:
 Sundhedspolitikker og ‐strategier skal indeholde tiltag for at fremme mænds fysiske og psyki‐
ske sundhed og trivsel.
 Interventioner mod de forhold, der er årsager til mænds høje sundhedsrisiko og dårlige sund‐
hed skal prioriteres.
 Sundhedsvæsnets arbejdsmåder skal forbedres, så det sikres, at servicerne er tilgængelige for
mænd livet igennem
Dette har været centrum i en række aktiviteter som MHW, Folkemødedebatter, indlæg i aviser og
andre medier. Og foreløbig har Frederiksberg og Aarhus kommuner ved vores mellemkomst sat en
gennemførelse af disse punkter på dagsordenen i deres sundhedspolitik, ligesom arbejdet i Kom‐
muneforrum for Mænds Sundhed har været stærkt medvirkende til, at der i det kommunale land‐
skab er kommet langt mere fokus på mænds sundhed.
Ved siden af dette sundhedsarbejde, har vores arbejde i forhold til mænd som fædre nok været
det mest markante arbejde i perioden. Her har flest kræfter kunnet bruges på grund af vores klart
største bevilling til Far for Livet. Dette arbejde har også gjort Forum for Mænds Sundhed til landets
førende organisation i arbejdet for fædre – fx har to tredjedele af landets kommuner tilsluttet sig
at udnævne med Far‐ambassadører, ligesom projektets hjemme‐ og Facebooksider er meget vel‐
besøgte og målet med 25 Fars Legestuer er inden for rækkevidde.

3. Projekterne i selskabets arbejde
Igangværende og færdiggjorte projekter
Perioden har bestået i afslutning og næsten afslutning af flere projekter i regi af Forum for Mænds
Sundhed, som har udgjort næsten hele selskabets arbejde:
 Far for livet, som fortsætter til og med april 2021.
 Kommuneforum for mænds sundhed, som afsluttes ved udgangen af 2020.
 Mænds Mødesteder i Naturen, som blev afsluttet i 2019
 Bedre mental sundhed for mænd, som er afsluttet i 2019
 Med far i naturen, afsluttes til og med februar 2021
 Friluftsliv og Fællesskab, som er et samarbejde mellem Helhedsplan Lolland, Forum for
Mænds Sundhed og Lolland Kommune.
 Tilbage til hverdagen, mand, som er afsluttet
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:
 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, undervisning, oplæg, pamfletter, sociale medier osv., og mænds sundhed og
mænd som fædre er blevet omtalt i medierne i mange forskellige sammenhænge.
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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.

b) Projekter i støbeskeen
Fra foråret 2021 påbegyndes arbejdet projekt ’Far på Barsel ‐ Far for livet’, der er et treårigt pro‐
jekt støttet af Nordea‐Fonden med 5,5 mio. kr. Projekt ’Kend dit hjerte, mand’ påbegyndes i det
nye år og er støttet af Pfizer med 200.000 kr. Dertil håber vi at få gang i projekt ’Kom ud, mand’,
som er finansieret delvist (af Friluftsrådet), men mangler fuld finansiering. ´Sangglad Familie´ hvor
Forum for Mænds Sundhed har en mindre konsulentfunktion.
Og endelig har vi en række ansøgninger ude om arbejde både fysisk og mental sundhed, som vi hå‐
ber at få positive svar på i løbet af november‐december 2020. Vi har søgt for 30 mio. kr. Nuvæ‐
rende status er at der er blevet givet omkring 10 afslag og 2 positive tilkendegivelser. Vi afventer
pt svar på 8 ansøgninger De resterende forventes vi at kunne få svar på i perioden december 2020
– marts 2021.

4. Men´s Health Week 2019 og 2020
Mændenes sundhedsuge 2019 havde temaet ”Mænd sundhed, fællesskaber og natur”. Mændenes
sundhedsuge 2020 blev en Corona‐MHW med virtuelle indslag og hilsner fra bl.a. Ligestillingsmini‐
steren. I ugen udgav vi magasinet ”Er du klar over det, mand”.
På grund af manglende muligheder i juni 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 tilmeldte og 98 deltagere.
Folkemødet 2019
Medarbejderne fra Forum for Mænds Sundhed var aktive debattører på Folkemødet på Bornholm
med medvirken i 7 arrangementer i 2019, hvoraf vi selv arrangerede de 4.

5. Hjemmesiden www.sundmand.dk m.fl. og Facebook
Hjemmesiden www.sundmand.dk har siden oprettelsen stået centralt for selskabet. Siden inde‐
holder megen men trænger til fornyelse.
Desuden står vi i Forum bag hjemmesiderne:
 www.farforlivet.dk
 www.sundmandkommuner.dk
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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: To undersøgelser
om fædre og barsel. En om far‐barn‐relationer under Corona‐nedlukningen i foråret 2020. Og en
om mænd og deres forhold til Corona og de medfølgende restriktioner.

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
Vi håber inden årets udgang at have modtaget svar på vores ansøgninger. Netop i skrivende stund
har Forum som nævnt fået tildelt 2 mio. kr. for 2021 og 2 mio. kr. 2022 fra finansloven. Det vil be‐
tyde en markant styrkelse af os og det mandesundhedsmæssige arbejde – ganske vigtigt i en situa‐
tion, hvor det myldrer frem med nye organisationer på mandeområdet: MandFo, Manderådet,
Dansk Mandesamvirke m.fl. Med denne økonomiske indsprøjtning ved siden af bevillingen til Far
på Barsel vil vi som organisation sammen med den gode opbakning mange steder fra stå betyde‐
ligt stærkere i de kommende år.

9. Ledelse og sekretariat
a) Sekretariat: I perioden har Mie Møller Nielsen været fuldtidsansat som sekretariatsleder, 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. Sekretariatet/Styregruppen omfatter desuden Tobias
Siiger Prentow og Svend Aage Madsen samt pr 1/7 2018‐31/11 2020 Iben Nordentoft, der har væ‐
ret ansat i projekt ’Kommune, kend din mand’, samt Anne Nistrup i perioden 01/7‐2019‐31/9 2020
som barselsvikar i ´Kommune, kend din mand´ og som projektmedarbejder i ´Med far i Naturen´,
samt Pernille Folkmann Hansen 14/10‐2020‐28/2 2021 på projekt Med Far i Naturen.
b) Kontor: Sekretariatet holder til på Vesterbrogade 74, 4. sal med plads til tre‐fire medarbejdere.

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.
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Midlerne administreres af Rigshospitalets Finanskontor og revision foranstaltes herfra. Hidtil er
alle regnskaber godkendt af Ministerie, fonde og øvrige givere.
Trods 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. 1.12.2020:

215.831,75 kr.

Ved seneste regnskabsperiodes afslutning pr. 1.7.2018 var bankbeholdningen: 260.822,28 kr.
Der udarbejdes snarest et revideret regnskab for perioden 1/7 2018 ‐30/11 2020.
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.

Svend Aage Madsen
Formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
6. december 2020
Vedtaget af Bestyrelsen den 15. december 2020
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Forslag på bestyrelsesmøde 15. december 2020 fremsat af formand Svend Aage Madsen:
”Bestyrelsen godkender formandens forslag til beretning og godkender udsættelsen af generalforsamling på grund af Corona-pandemien. Bestyrelsen
opfordrer formanden og sekretariatet til så hurtigt, som det er forsvarligt
muligt ud fra myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, at arrangere
en kommende generalforsamling.
Denne beslutning samt forslaget til Beretning sendes ud til medlemmerne
snarest efter bestyrelsesmødet”

Enstemmigt vedtaget. Bestyrelsesmedlemmer, der stemte for: Ilja Sabaj‐Kjær, Mie Møller Nielsen,
Morten Kragh, Nikolai Schacke, Svend Aage Madsen, Tanja Morley Rostrup, Tobias Siiger Prentow

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