Socialpolitisk Forening Hovedstaden
Generalforsamling 7. april 2016

Debatmøde: Køns(u)ligestilling
Debatoplæg v. Tine Skov Jensen, Erhvervs-, familie- og ligestillingspolitisk konsulent i LO, om
køns(u)ligestilling.





Lovgivning om ligefordeling om barsel til både mænd og kvinder.
Genstarte debat om model for om mere individuelle muligheder.
Men ønske om klare udmeldinger om krav. Sverige som eksempel. Et spørgsmål om at turde –
mangel på politisk vilje og mod!
Lige løn: Princippet om ligeløn skal forbedres i dansk lovgivning. Se mod de gode eksempler i
Norge og Sverige. Lige-ret i stedet for lige-stilling!?

Generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
Gitte Vesterlund valgt som dirigent
Anne Sofie Bøjrup valgt som referent
Dirigenten åbnede mødet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.
Preben Etwill fik ordet før generalforsamlingshandlingen tog sin begyndelse. Preben holdt en
hæderstale der mundede ud i, at han – på Landsforeningens vegne – overrakte Fernando-prisen
til Hovedstadsforeningens mangeårige formand, Ove Lund. En hæders- og ærespris for årtiers
kamp for socialt retfærdighed.
Stort tillykke til Ove med den flotte og velfortjente pris.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Anne Sofie Bøjrup fortalte om UDENFOR/INDEFRA på Bremen Teater, som blev en af de største
mødesucceser i Hovedstadsforeningens historie (215 deltagere).
Formanden kunne berette, at der er en stigning i medlemstilgangen – også af flere unge.
Yggdrasil-prisen bliver ikke uddelt på generalforsamlingen i år, men i løbet af det kommende
foreningsår – evt. i forbindelse med et temamøde om den aktivitet, prismodtageren får prisen for.

3. Beretning fra Landsforeningen
Allan Bærentzen, landssekretær, berettede fra Landsforeningen.
På Landsforeningens generalforsamling den 4. marts 2016 blev Knud Aarup valgt som ny formand.
Ambitionen er 25.000 medlemmer indenfor 5 år.
Aktivitet i Landsforeningen i 2016: Vandring og velfærd. Sommer-træf i sensommeren.
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Allan videregav Landsforeningens opfordring om at lokalforeningerne rekrutterer flere nye
medlemmer. Vi skal lave flere små konkrete projekter og arrangementer – aktiviteterne kan bliver
for intellektualiserede. Mange ideer kan udmøntes i fx Greve, der skal støttes op med flere kræfter
og økonomi.
Der er i landsstyrelsen blevet diskuteret, at vi ikke skal favne for bredt i Socialpolitisk Forening, at vi
visner. Tage konkrete sager op, fx med høringssvar.
Opfordring til Hovedstadsforeningen om at sende ideer ind til Allan B. Nu er den rette tid til at
skabe forandring i foreningen. Opfordring til Hovedstadsforeningen om at deltage i Landsforeningens aktiviteter.
Der mangler en scene for den socialpolitiske debat – den kan Socialpolitisk Forening skabe og
sætte rammen for.
Landsforeningen planlægger en afløser for de berømte Sommermøder. De har været savnet, da
de var meget væsentlige som Socialpolitisk Forenings dagsordenssættende aktivitet og dermed
for foreningens identitet.
Opfordring om at skabe mere aktivitet i lokalforeningerne. Aktivisme, happenings og events kan
samle og give energi! Samtalesaloner kan være en mulighed for at konkretisere og styre
arrangementer.
Er der evt. grundlag for opstart af en lokalforening i Greve?
Inddragelse af medlemmerne – er under udvikling i Hovedstadsforeningen.

4. Fremlæggelse af årsregnskab
Formanden fremlagde årsregnskabet.
Det blev aftalt, at bestyrelsen udsender et revideret regnskab efter førstkommende bestyrelsesmøde. Årsregnskabet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

5. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består i foreningsåret 2016 – 2017 af:
Anne Sofie Bøjrup Jørgensen (på valg i 2017)
Claus Aarestrup (nyvalgt for 2 år)
Diana Kamure (på valg i 2017)
Katrine Schnedler-Meyer (nyvalgt for 2 år)
Kirsten Windekilde (genvalgt for 2 år)
Malene Harder (på valg i 2017)
Ove Lund (på valg i 2017)
René Meyrowitsch (genvalgt for 2 år)
Preben Etwill valgt som revisor
Lars Vestergaard valgt som revisorsuppleant.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
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7. Eventuelt
Der var spørgsmål vedr. medlemsbladet, SocialPolitik: Opfordring til den nye bestyrelse om at
bruger forfatterne til SocialPolitik til arrangementer og debatter. Forslag om at planlægge
medlemsmøder i forbindelse med udgivelsen af temanumre.

Ref.: Anne Sofie Bøjrup Jørgensen
Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent
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