Referat af ekstraordinært landsmøde i SOS Racisme
Lørdag den 21. april 2018 i VerdensKulturCentret
Tilstede: Jette, Leif, Anne, Marianne, Rahwa, Steen.
Afbud: Ruth, Birgitte, Flemming Kramp.
1.Valg af dirigent
Jette Møller blev valgt.
2.Valg af referent
Steen Eriksen blev valgt.
3.Godkendelse af dagsorden
Godkendt, se dog Pkt. 7.A og 7.B. neden for.
4.Indkomne forslag
Der var tre forslag til behandling.
Jette havde fremsat forslag 1 og 2 om ændring af valg til Landsrådet. Drøftelsen viste, at der var
mest stemning for forslag 1. Ifølge dette vælger landsmødet to medlemmer og en suppleant til
landsrådet.
Bestemmelser herom indsættes i § 4, stk.3 om landsmødets dagsorden. Ændringerne indgår også i
beskrivelsen af Landsrådet i § 5, stk.2: Landsrådet består af landsformand, næstformand, kasserer,
to valgte medlemmer samt en repræsentant for hver lokalafdeling. I §5, stk.3 skrives: Landsmødet
vælger en suppleant til landsrådet.
Der var flertal for at disse ændringer træder i kraft ved valgene på indeværende landsmøde.
Forslag 3 omhandler teksten i SOS Racismes logo, hidtil ”En hånd til min ven”.
Marianne havde stillet forslagene ”Mob ikke min ven” og ”Stop racismen”. Der var desuden et
spørgsmål om den gule farve på logoet.
Benjamin fra EGAM har forklaret, at den gule farve er til minde om jødestjernen.
Forsamlingen valgte som ny tekst: ”Stop racismen” på gul baggrund. Steen gjorde opmærksom på,
at den hidtidige tekst er et motto, som er nævnt i vedtægterne i §1, stk.2. Der var ikke stillet forslag
om vedtægtsændring her, men forsamlingen vedtog at ændre dette straks, således at § 1, stk.2 får
følgende ordlyd: Foreningens mottoer er ’Stop racismen’, En hånd til min ven’ og ’Lige værdighed
for alle’.
Der skal tages stilling til den grafiske udformning og det nye logo tages i brug efterhånden, som nye
tryksager eller merchandise udformes.
5.Valg af landsformand
Jette Møller blev valgt. Hun udtrykte ønske om at landsrådets medlemmer bidrager, når
beslutninger skal træffes ved rundspørge på mail.
6.Valg af næstformand
Anne Nielsen blev valgt.
7.Valg af kasserer
Steen Eriksen blev valgt.
7.A.Valg af to medlemmer til landsrådet (jf. pkt. 4)
Leif Christensen og John Ukpo.
7.B. Valg af en suppleant til landsrådet (jf. pkt. 4)
Marianne Olsen.
8.Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Niels Groth og revisorsuppleant: Julie Jeeg.
9.Eventuelt
Marianne refererede Radikale Venstres lokalopgør om omskæring. Som i større RV forsamlinger
ønskede medlemmerne en aldersgrænse, som Marianne er imod.
STEEN ERIKSEN

