Referat fællesmøde i Fredsministerium.dk
Dagsorden til fællesmøde i Fredsministerium.dk
Tid:
Sted:

d. 9.2.2013 kl. 13 – 17
”Kontakt Mellem Mennesker”, Godthåbsvej 262, Vanløse

Dagsorden kort:
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Kommentarer til sidste referat.
4. Nyt fra bestyrelsen.
a. Bestyrelsens forarbejde med planlægning og strategi
i. Spørgsmål og høring: Hvilke kommentarer har deltagerne til forarbejdet?
b. Frants V. vil udsende nyhedsbrev i næste uge. Høring: Er der nogen, der har noget,
der skal med?
i. Andet fra bestyrelsen. Spørgsmål. Høring.
5. Nyt fra grupperne
a. Teltgruppen,
b. Udenfor-teltet-gruppen,
c. Økonomigruppen og
d. PR-gruppen.
e. Andre?
6. Fra Jørgen Manniche.
a. Høring om spørgsmålet: Hvilke opgaver skal et fredsministerium i statens regi have
(se bilag nedenfor)?
7. Fra Bo Richardt: Hvordan fordeles og betales sengepladser til folkemødet på Bornholm (se
nedenfor)?
8. Fra Arne Hansen: Salg af Majken Juhl Sørensens bog, ”På barrikaderne for fred” (se
nedenfor).
9. Næste fællesmøde.
10. Eventuelt.
ad 0) Tilstede:
Hasse Schneidermann (Fredsnetværk Djursland), Tom Tom Paamand (Aldrig Mere Krig) Frants
Villadsen (Danmark For Fred), Inger Grünbaum, Klaus Groth (Kontakt Mellem Mennesker), Helge
Ratzer ( Nej Til Krig), Frands Frydendal (Aldrig Mere Krig), Arne Hansen ( Aldrig Mere Krig),
Minna Skafte Jensen (Fredsvagten/Valby og Sydvest mod Krig) Dorte Barfoed (WILPF), Bo
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Richardt (Fredsvagten), Doris Kruckenberg (Fredsvagten), Jørgen Manniche (Fredsvagten), Niels
Groth (Demokratikonsulenterne), Helge Larsen (Kunstnere For Fred).
ad 1) FV bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.
ad 2) FF blev valgt til dirigent og DB til referent.
ad 3) Referat af fællesmøde 8. januar 2013 godkendt uden kommentarer.
ad 3a) Dagsorden blev godkendt med tilføjelser til pkt 10
ad 4)
a: Bank: FV orienterede om den fremtidige bankforbindelse Merkur Andelskasse. FV og DB vil
være forbindelsen til Merkur som hhv. formand og kasserer for Fredsministerium.dk.
aa: Budget: FV fremlagde revideret budget. Efter en høringsrunde blev det vedtaget, at
udgifterne/indtægterne for 4 x 40 overnatninger på Folkemødet kr. 10.000,- skal indgå i det samlede
budget som hhv. underskudssikring/overskud.
DB udarbejder nyt korrigeret budget med både indtægter og udgifter.
aaa: Strategi og handling: FF præsenterede modellen, der danner rammen for bestyrelsens
koordinerede funktion. FV’s oprindelige udkast er blevet splittet op 4 faser over en tidslinje såvel
horisontalt som vertikalt.:
1. Drøm/vision
2. Plan
3. Handling
4. Fejring/evaluering
Det langsigtede mål er etablering af et fredsministerium med en minister. Det kortsigtede mål for
handling er Folkemødet 2013 herunder en lancering af strategi og handleplan for
Fredsministerium.dk. Bestyrelsens udgangspunkt for lanceringen umiddelbart før Folkemødet fik
opbakning, og der var enighed om kun at afholde en egentlig event eller lignende under
forudsætning af, at kunne stille op med et tilfredsstillende program. Folkemødet på Bornholm
gennemføres under alle omstændigheder.
aaaa; Manchet og slogans: DB fremlagde udkast og en livlig høring opstod: Der var enighed om
en fast generel tekst, der skal udformes så den har en vis levetid. Flertallet fandt at det historiske
perspektiv skulle nedtones og være afsluttende i stedet for indledende. Teksten skal undgå
forkortelser og skal være faktuelt korrekt. Der blev efterlyst flere plusord, der kan samle og forsone
samt begreber som kultur og retfærdighed. De fremlagte slogans fik samme konstruktive medfart.
Eventuelle nye slogans skal samarbejdes med eksisterende. Der blev stillet spørgsmålstegn til den
hævede pegefinger ved formuleringen ’den rigtige vej for Fremtiden’. I lighed med den generelle
tekst skal de fremtidige slogans være samlende og samtidig åbne for fremadrettet dialog og
begreber som retfærdighed, livsglæde, askese og fællesskab blev foreslået Der var stemning for
prioritering af endelige slogans for at fremme fælles fokus. DB tog de mange input til efterretning
og brug for den videre bearbejdning. FV meldte sig til fortsat sparring. Opfordring til at alle byder
ind – gerne løbende via mail.

2

b: Nyhedsbrev: FV vil medio februar 2013 udsende et nyhedsbrev via mail til alle der har
tilkendegivet interesse for projektet. Nyhedsbrevet vil opridse det historiske perspektiv bag FM
samt fortælle om arbejdet her og nu op til folkemødet i juni 2013.
ad 5)
a: Teltgruppen: Telt med tilhørende borde, stole og el-pakke er bestilt.
b: Udenfor-teltgruppen: Skriftligt oplæg fra gruppen.
a+b: Oplæg fra AH.
a+b: Utallige ideer på kryds og tværs af de to grupper kom op, og efterfølgende var der enighed, at
AH’ forslag om koordinering og specifik planlægning er påkrævet. Problematikker: Oplægsholdere
(bekræftende deltagelse, honorar, transport, overnatning), lydfolk og udstyr, IT (bærbare pc’ere,
Klaus Groth), underholdning, samarbejde/samordning med andre NGO’er, vagtplaner m.m. DK og
FV vil sørge for koordineringen mellem de to gruppe. HL påtager sig vagt- og tidsplan.
c: Budget/økonomi se ad 4 aa). MSJ og FV har søgt en række fonde – store som små – og
fortsætter sammen med DB arbejdet med at skaffe fondsmidler. Det appelleres til alle at søge i egne
foreninger.
d: PR-guppen: Folder, nyhedsbrev, løbesedler, streamers, postkort, facebook, annoncering osv. –
igen mange ideer. JM. TP, IG, HS og FV prioriterer og varetager.
ad 6) JM’ oplæg blev besluttet fortsat skriftligt via mail efter en kort høring, hvor temaer som
videncenter for fred, fredskultur. konfliktløsning – udviklingsministeriet, civilforsvaret,
undervisning/information om fred – konfliktløsning, deltagelse ved fredsfestivaler og andre
fredsaktiviteter osv.
ad 7) BR’ forslag blev godkendt. Økonomi se ad 4 aa). BR er tovholder og modtager reservationer
efter først til mølle princippet og 1. maj fordeles senge mellem FM-deltagere, oplægsholdere m.fl.
ad 8) AH præsenterede kort Majken Juhl Sørensens bog ”På barrikaderne for fred”.
ad 9) Næste møde: søndag 17.marts 2013 kl. 13.00 – 17.00 hos ”Kontakt Mellem Mennesker”,
Godthåbsvej 262, Vanløse.
ad 10) NG efterlyste aktuelle oplysninger om World Social Forum konference i Tunis 2013. Ingen
havde konkrete bud.
MSJ rejste spørgsmål om refundering af transportudgifter til bl.a. oplægsholdere. Spørgsmålet
affødte en diskussion af rejsegodtgørelse også til FM-møder, samt rimeligheden i at møderne ikke
altid skal holdes i København. Der var enighed om, at den økonomiske del skal løses på næste
årsmøde.
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