Referat fællesmøde i fredsministerium.dk
Dato:
Sted:
Tilstede:

07-04-2013
”Kontakt Mellem Mennesker”, Godthåbsvej 262, Vanløse
Frands Frydendal, Niels Groth (delvist)og Dorte Barfoed, Frants Villadsen, Minna
Skafte Jensen, Inger Grünbaum, Doris Kruckenberg, Jørgen Manniche, Hasse
Schneidermann, ), Helge Ratzer
Afbud:
Tom Tom Paamand, Arne Hansen, Bo Richardt, Helge Larsen, Johan Kirkmand, Jette
Møller, Hanne (Kvækerne)
Referent: Dorte Barfoed
Referatdato: 21-04-2013
Dagsorden:
Formalia
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Godkendelse af referater
Nye orienteringspunkter.
5. Frants V har udsendt vores første Nyhedsbrev og opfordrer alle til at videresende det til
interesserede kontakter.
Nye høringspunkter.
6. Kort høring, nyt fra grupperne. Ingen grupper har indsendt orienteringspunkter. Mindst én
fra hver gruppe bedes svare på: Hvad har I brug for fra andre grupper eller fællesmødet?
Hvad har I fastlagt og planlagt? Hvad er jeres næste skridt?
a. Bestyrelsen
b. PR-gruppen
c. Teltgruppen
d. Udenfor teltgruppen
e. Økonomigruppen
f. Andre?
7. Frants V: Hvilke tanker gør man sig om præsentationen af fredsministerium.dk på Den
Internationale Fredsdag, lørdag 21 september 2013?
a. Hvilken virkning ønsker vi at præsentationen får?
b. Hvad skal selve begivenheden omfatte? Rammer, indhold, tid, sted, personer.
c. Hvilke forberedelser skal gøres?
d. Hvad er næste skridt?
Nye beslutningspunkter.
8. Frants V: Beslutningsforslag om at nedsætte en arbejdsgruppe.
a. Formål: Udnytte aktuel lejlighed (kontrasten mellem krisen og udmelding om køb af
jagerfly) til at præsentere alternativer overfor offentligheden og dermed opnå
anerkendelse af fredsministerium.dk i bredere kredse (fagforeninger o.l.).
b. Opgave: Indsamle data, præsentere reelle alternativer i en aktion.
c. Beslutningsforslag: Fredsministerium nedsætter en særlig gruppe hertil.
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d. Hvem vil være med
9. Frands F: Beslutning om internet-politik og internet-platform (System til udveksling af data,
som f.eks. hjemmeside, leverandører og produkter dropbox, googlegrupper og google-drev).
Vi kan alle få friske data samlet ét sted. Adresselister, referater, vedtagelser.
Muligheden/Risikoen for at det alt sammen bliver kendt af nogen, vi ikke ønsker det om.
a. Høringsrunde:
i. Hvad ønsker hver enkelt, at platformen skal kunne?
ii. Hvad må den ikke kunne bruges til? (Specielt, hvor megen
sikkerhed/fortrolighed ønsker hver enkelt om sin deltagelse og sine data?)
b. Beslutningsforslag: Fredsministerium nedsætter en arbejdsgruppe som laver et
forslag til platform og politik.
c. Hvem vil være med?
10. Eventuelt.
11. Evaluering af mødet - Check ud.
12. Afsked.
Referat:
ad 1 Mødet blev pga. manglende nøgle til Godthåbsvej 262 flyttet til nærliggende pizzaria, hvor vi
fik udsøgt betjening i form af kaffe og te i rigelige mængder.
ad 2 Frands påtog sig ordstyrerposten og Dorte posten som referent.
ad 3 Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et fast pkt. om frivillig rejserefusion – se pkt. 4 a.
ad 4 Referat af fællesmøde 17-03-2013blev godkendt.
a) Dorte etablerer en frivillig rejseudgiftskasse til udligning af rejseudgifter over kr. 100,-, der ikke
bliver dækket i egne rækker. Alle der deltager i et FM-møde spytter i den fælles rejsekasse,
hvorefter der efter behov kan ydes rejserefusion.
ad 5 Ros til Nyhedsbrev 1. Dorte rundsender pdf af Nyhedsbrevet til videre udsendelse. Det er
rigtig vigtigt, at den form for dokumenter altid arkiveres som pdf’er, låste dokumenter, der ikke kan
redigeres.
ad 6
a) Der er kommet forespørgsel fra AKP om evt. deltagelse i 1. maj-arrangement på ’Røde Plads’
– pris kr. 400 – 1.000. Enighed om at takke nej, dels pga. manglende ressourcer, prisen og
manglende materiale. Dog blev der opfordret til at kopiere Nyhedsbrev 1, hvis man går til 1. maj i
Fælledparken.
aa) Såvel SOS mod Racisme som Kvækerne i Danmark er positive over for FM.
aaa) Johan har kreeret en antal postkort med forskellige statements og tilbudt FM 500 stk. med
mulighed for tiltrykning af FM-budskaber. Enighed om at takke nej, men i stedet at give Johan’s
postkort plads i vores telt.
aaaa) Deadline til program til Folketmødet er skudt til 13-05-2013.
b) Hasse fremlagde planen for det videre forløb: 0 = design, 1 = Bornholm og 2 = Lancering 21.
september 2013.
(0) Frants arbejder videre med design af Webside, Nyhedsbrev mm. Grafikeren der har udformet
nuværende folder er med og trykkeri fra tidligere benyttes igen.
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(1) Der skal forfattes kronik til dagblade op til Folkemødet, gerne suppleret med læserbreve. Efter
Folkemødet forfattes en opfølgende kronik til samme medievalg, Hvem skriver kronikker??
Hasse foreslog, at der i august blev afholdt et seminar/temamøde om vores strategi som
forberedelse til lanceringen i september. Der var ikke helt enighed om, hvorvidt et sådant
fællesarrangement skulle vente til august eller ligge allerede før Folkemødet. Bestyrelsen og
pressegruppen prioriterer den fremtidige strategiarbejde.
(2) Den foreløbige plan for lanceringen er en høring/konference omkring den 21 september gerne
afholdt i Landstingssalen på Christiansborg. Den 21. september er en fredag og der er en berettiget
tvivl om hvor velegnet en ugedag det egentlig er i relation til såvel indbudte gæster som egne
medlemmers deltagelse. Alternativt kunne den 20. eller 24. september være muligheder. Første step
er dog, at finde ud af om Landstingssalen er en reel mulighed.
c) Der arbejdes forsat med oplægsholdere og paneldeltagere musikalsk underholdning til
programmet. Eventuelle workshops om fredskultur, konfliktløsning og humor overvejes.
d) Frants har løbende kontakt til de ansvarlige for ’Speakers Corner’ om hvordan og hvornår
fordelingen af minutter finder sted samt om de nye tiltag, der endnu ikke er programsat.
Doris føler sig ’lidt alene’ i gruppen og ønsker, at flere vil være aktive ikke kun på idéplan, men
også i den praktiske gennemførelse.
e) Økonomien her det bedre efter at Hermod Lannungs Fond har doneret kr. 10.000. Men der er
stadig et stykke vej til mål, hvorfor der igen opfordres til alle at søge i egne rækker. Jørgen
reagerede prompte og gav den lidt klemte kassere en plovmand. Det er kun telt-gruppen, der er
vendt tilbage med information om forventede udgifter, derfor opfordres alle igen til at vende
tilbage med realistiske bud på, hvad FM kan forvente af omkostninger. Og i sagens natur skal
alle udgifter godkendes af bestyrelsen, inden der kan disponeres.
ad 7)
a) Der var enighed om, at den aktuelle dagsorden i forhold til Afghanistan og hjemtagelsen af den
danske kampenhed, Fredsforskning (Ole Wæver), våben og voldsviften.
b+c+d) Se pkt. 6 b). Ansvaret ligge hos bestyrelsen og PR-gruppen.
ad 8) Frants’ forslag til nedsættelse af ny arbejdsgruppe omkring anskaffelse af nye kampfly til. kr.
150 milliarder versus vores finansielle krise herunder den faldende velfærd og markante offentlige
besparelser. Flyene forventes anskaffet i 2015. Helge R og Minna vil gerne være med i gruppen
sammen med Frants.
ad 9) Der var generel bekymring for sikkerheden og manglende kendskab til googlegrupper. Alle
fandt dog, at diverse googlegrupper vil være et godt værktøj og en nem måde at sikre et flow af
intern kommunikation og data. Det blev besluttet, at medlemslisten kun må ligge på bestyrelsens
googlegruppe og ikke andre steder, for at forhindre misbrug, chikane mm. Hvis man skal have
mailadresser eller andre facts om medlemmer skal bestyrelsen kontaktes. Frands og Dorte danner en
arbejdsgruppe sammen med Dortes søn og udarbejde en manual – en PIXI-udgave vil foreligge til
fællesmøde den 26. maj 2013.
ad 10)
a) Doris fortalte om sin spændende tur til Palestina/Irael med AIC - The Alternative Information
Center.
b) Husk at reservere overnatning på Bornholm hos Bo Richard senest 1. maj.
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ad 11) Stor tilfredshed med mødeformen og glad forundring over, at en ret ’tung’ dagorden kunne
afvikles i en god tone inden for tidsrammen – faktisk sluttede mødet kl. 16.30.

Husk næste fællesmøde søndag den 26. maj kl. 13 – 17
”Kontakt Mellem Mennesker”, Godthåbsvej 262, Vanløse
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