Referat 2. bestyrelsesmøde i fredsministerium.dk 2014
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud:
Referent:
Ref.dato:

08-03-2014
Niels Groth, Vendsysselvej 10. 2. th., Vanløse
Frants Villadsen, Dorte Barfoed, Niels Villadsen, Hasse Schneidermann, Niels Groth
Frands Frydendal
Dorte Barfoed
16-03-2014

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og referent
Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 11.01. 2014 (vedhæftet)
Siden sidst, herunder orientering om økonomi og medlemmer
Beslutning vedr. sekretærposten. Vi fik ved vores konstituerende møde fordelt formands og
kassererposten, men mangler den vigtige sekretærpost
Beslutning: Folkemødet 2014 (Læs venligst den vedhæftede fil ”Folkemødet 2014 ver.3”
igennem og tag stilling til spørgsmål og arbejdsopgaver)
Beslutninger: Bestyrelsens arbejdsplan (vedhæftet: ”FM arbejdsplan for de kommende år”
samt skema ”FM Projekt og Arbejdsplan 2014”)
Fastlæggelse af datoer for Bestyrelsesmøder i april, maj og august
Eventuelt

Referat:
ad1. Hasse S styrede ordet og Dorte B tog referat.
ad 2. Referat 1 af 11-01-2014 blev godkendt
ad 3. Frants V har haft kontakt til Human Right March for samarbejde. Ugebrevet A4 har
kontaktet Frants V i forbindelse med en analyse af Folkemødets deltageres opfattelse af bl.a.
økonomi, prispolitik, struktur, kommunikation mm. Endelig har Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed meldt af bud til Folkemødet 2014 pga. af sammenfald med Nordisk Forum
arrangement i Malmø. Frants V. og Helge R tager til Degerfors i maj.
Dorte B orienterede om status på økonomien og der skal skaffes midler dels til afvikling af
Folkemødet og 21, september. Dorte B og Frants V(økonomigruppen) vil kontakte
medlemsforeninger for bidrag samt overveje hvilke fonde, der kan søges. fredsministerium.dk har
d.d. 42 medlemmer og i alt 131 interesserede – hhv. foreninger og enkeltpersoner. Dorte B har
udsendt medlemsbeviser til nye medlemmer og vil løbende sende til de øvrige pr. mail.
Niels G er blevet genvalgt som formand for Kontakt Mellem Mennesker og er fortsat medlem af
FN-Forbundets Sekretariat.
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ad 4. Sekretærposten vil gå på omgang,
ad 5. Frants V’s imponerende oplæg til Folkemødet blevet gennemgået. Der er INGEN, der har
meldt sig til de arbejdsgrupper der blev nedsat på fællesmødet 11. januar. Hasse S og Tom P vil
være udviklere og tovholdere på Mobile events. Frants V tager sig af programsætningen i teltet og
tager kontakt til medlemsforeninger. Dorte B kontakter Pernille Grumme, formand Kunstnere for
Fred, med henblik på kontakt til evt. kunstnere der kan optræde. Bo R står for koordineringen af
overnatningen på Lærkegården og Dorte B for afregning og separat regnskab. Oplægget blev
godkendt. Frants V er koordinator.
ad 6. Hasse S og Frants V’s oplæg til arbejdsopgaver, godkendt på Årsmødet og suppleret med
indlæg her fra, var blevet suppleret med en ’kalender’ blev gennemgået og godkendt. Enighed om at
holde fokus også set i relation til de aktive ressourcer der er er i foreningen. Dorte B ajourfører
handleplan og udsender sammen med referater.
Status på arbejdsgrupper blev efterlyst og det er så som så: Kampflygruppen er aktiv og det samme
gælder for gruppen der arbejder med beskrivelsen af Fredsministeriets struktur og arbejdsopgaver.
ad 7. Der vil blive afholdt bestyrelsesmøder på følgende datoer: søndag den 6. april, lørdag den 10.
maj og lørdag den 9. august 2014.
ad 8. Bestyrelsen fastholder, at foreningens kontaktliste ikke er tilgængelig for andre end
bestyrelsen.
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