BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE MANDAG 9. APRIL 18.15 – 19.15

REFERAT
1) Formalia: Ordstyrer: Carsten og referent: Hasse
Referat fra 9.3. og denne dagsorden blev godkendt.
2) Opfølgning på årsmødet
Vi blev enige om at udsende referat fra årsmødet og den vedtagne arbejdsplan via mail til
medlems- og sympatisørkreds (Hasses mailliste). (Se også punkt 9a)
3) Plan for udarbejdelse af samlet prioriteret arbejdsplan og budget
Vi blev enige om at Hasse forud for næste bestyrelsesmøde udarbejder arbejdsplan med
estimerede udgifter til de enkelte arbejdspunkter. Vi blev på mødet 9.3. enige om, at Hasse
også udarbejder en beskrivelse af et 3 årigt projekt til brug for ansøgning til Hermod
Lannungs fond og det indgår i arbejdsplanen for 2018.
4) Status: Hjemmesiden og FB
Poul informerede om fremskridt og barrierer for færdiggørelse af den nye hjemmeside.
Vi blev enige om alle læser Pouls efterlysnings-mails igennem og gør, hvad de kan for at
hjælpe ham med færdiggørelsen. Vi blev enige om, at vi skal have den nye side oppe at køre
senest 1. maj.
5) Status: Støtte FN-forbundets underskriftsindsamling mod dræberrobotter
Poul informerede om at FN-forbundet ikke er indstillet på at iværksætte en
underskriftsindsamling (50.000) til brug for et borgerforslag til Folketinget. Efter en kort
drøftelse af muligheden for at fredsministerium alene påtager sig den opgave, blev vi enige om
i stedet at indarbejde modstanden mod dræberrobotter i vores oplæg (se senere) og at
udarbejde eget materiale/løbesedler o.a.. Poul sikrer at vi alle får adgang til det materiale om
modstand mod dræberrobotter som Esbjerg-folkene har produceret – og udarbejder en
superkort oversigt over hovedpunkter og de væsentligste argumenter.
6) Status: Fredsministerium på Debatscenen 1. maj i Århus
Vi har fået tildelt tid på debatscenen 1. maj og skal holde oplæg om der er ”alternativer til
oprustning og konfrontationen”. Da det er fredsministeriums væsentligste opgave netop i disse
år, at fortælle om alternativerne til krigspolitikken, så blev vi enige om at Hasse og Carsten
mødes 19. april og påbegynder arbejdet med formulere et grundoplæg der kan bruges både 1.
maj, på konference i Tvind, i Degerfors og på Bornholm (pop-ups og civilting). Det er tanken
at udarbejde AV-materiale (power-points) og løbesedler med hovedpunkterne i oplægget.
7) Status: Deltagelse i Fredskonference i Tvind 11. – 13. maj
Vi blev enige om at Hasse kontakter arrangørerne med henblik på at få lejlighed til at holde
oplæg om ”alternativer til oprustning og konfrontationen” og workshop om ”Østersøen som
fredens hav”. Hasse, Helge og Presley deltager i konferencen. (Aldrig mere Krig afholder
årsmøde mens konferencen pågår (11.maj kl. 19.00) så Tom, Arne og andre er også på Tvind.
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8)Status: Deltagelse i Nordiska Fredssamtal i Degerfors 18. – 20. maj 2018
”De nordiska ländarna, kärnvapenhotet och de pågående krigen” (Herunder samarbejdet med
folkene bag “Call for the Baltic Sea as Sea of Peace”)
Fredsministerium er bedt om at holde oplæg om ”ny Nordisk Sikkerheds- og forsvarspolitik”,
søndag 20. maj. Hasse og Helge kører fra Århus torsdag den 17. maj og lejer 4 personers
hytte i nærheden. (Vi forsøger at få Tom o.a. med fra Århus)
Presley deltager og tager kontakt vedr. fælles transport med dem, der deltager fra København
(Tid-til-fred-folket ved hvem, fordi Dorte Grenaa skal holde oplæg om Nato om lørdagen).
Esbjerg Fredsbevægelse deltager med 4 personer og kører selv.
9) Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 11. – 18. juni (14.-17. juni)
Hasse havde umiddelbart forud for mødet sendt et notat om leje og udlejning på Store
Lærkegård. Hasse sikrer lån hos AMK til forudbetaling af lejen og aftaler alt med Theis.
Carsten meddelte at han og Hanne kører fra København torsdag 14. juni 6.30 og hjem igen
mandag morgen 18. juni. De er fremme på Lærkegården 11.00 og i god tid til at deltage i
Civiltinget 13.15. Presley kører med Carsten; men der er stadig en bagsædeplads tilbage.
9a) Udsendelse af første Invitation m. foreløbig program og principper for booking
Vi blev enige om at Hasse udarbejder en invitation med et kort foreløbigt program for dagene
og information om, hvordan man booker sig et værelse eller teltplads på Store Lærkegård.
Invitationen udsendes samtidig med referat og vedtagen arbejdsplan fra årsmødet.
Carsten tilbød at være ansvarlig for bookingen – og rådgive under udarbejdelse af invitation.
9b) Status: Værtsskab gruppen på Bornholm
Vi blev enige om der allerede er tilmelding nok, til at der kan etableres en værts-gruppe, der
kan sørge for ”fredskultur” og viceværtsskab undervejs. Hasse kontakter dem direkte.
9c) Status: Højskoleprogram i dagene 11.- 13. juni.
Vi blev enige om at overlade det til Hasse, Tom og Dorte Lykke at udarbejde forslag til
dagsplaner for dagene 11.-13. juni – med skyldig hensyntagen til de, der er på Lærkegården
og de oplæg og arrangementer vi skal levere i dagene 14.-17.juni (Se pop-ups, Civilting og
Speakers Corner)
9d) Status: Pop-Up-events og optog
Vi blev enige om at ansøge om et pop-up arrangement i dagene 14.—17. juni og at temaerne
skal være 1) Ny Nordisk alternativ sikkerheds- og forsvarspolitik 2) Østersøen som fredens
Hav 3) Modstand mod dræberrobotter 4) Danmark og FNs forbud mod A-våben.
Vi blev enige om, at søge at gennemføre optog med flag og musik forud for pop-uparrangementerne (også selv om Bo har meddelt at han ikke deltager i løjerne i år). Vi skal
bruge optoget til at komme i kontakt med folk og bla.a. uddele vores spørgeskema (se
nedenfor)
9e) Status: Spørgeskema og dialog – OG Speakers Corner
Vi blev enige om Presley og Hasse arbejder videre med udarbejdelse af dialog/spørgeskemaet.
Tanken er at spørgeskemaet skal kunne fungere både som løbeseddel med fakta om udvalgte
temaer, som der også stilles spørgsmål om. Og som ”slip” med kontakt- info til os, hvis folk
vil optages som medlem eller blot optages på vores mailingliste. (Temaerne kunne være de
samme som temaerne på Pop-Up-arrangementerne.) Tanken er at vi beder om ordet på
Speakers Corner torsdag, hvor vi bla.a. introducerer spørgeskemaundersøgelsen) og søndag,
hvor vi bl.a. offentliggør resultatet af vores undersøgelse.
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9f) Status: Arrangementer i Folkemødets Civilting
Hasse informerede om at RIKO og vi afholder hvert sit arrangement – men koordinerer dem.
RIKO afholder lørdag en debat om en ny kold krig kan forhindres og agter at invitere Jakob
Ellemann, Nick Hækkerup og Marie Krarup (deres egen Søren Rishøj)
Vi blev enige om at afholde en debat torsdag 14. juni 13.15.- 14.00 om en selvstændig
dansk/nordisk sikkerheds- og forsvarspolitik. Hasse inviterer Bo Lidegård, Christian Juhl,
Holger K. Nielsen og Marie Krarup – og vi sætter Hasse eller Carsten ind fra os selv.
9g) Status: Debattør gruppen i andres arrangementer
Vi blev enige om Hasse skal bede Tom om hjælp med at få overblik over relevante teltholdere,
partier og organisationer – og sammen med ham formulere et brev, hvor vi til udvalgte
relevante organisationer tilbyder at deltage med vores synspunkter i deres arrangementer.
10) Andet
Poul opfordrede til at reagere i mod USA's krigstrusler – og misilangreb mod Syrien.
11) Eventuelt
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