SOS Racisme Danmark
Referat af landsmøde 24. november 2018 i VKC
Deltagere: Jette, Ingrid, John, Anne, Henriette, Niels-Erik, Birgitte, Marianne, Ruth, Leif, Steen.
1.Valg af dirigent
Niels-Erik Hansen
2.Valg af referent
Steen Eriksen
3.Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, og der blev foretaget en præsentationsrunde.
4.Beretning fra Landsrådet, debat og godkendelse
Jette gennemgik beretningen, Steen havde skrevet om København, Birgitte kom med bidrag
om Randers, Anne omtalte høringer om lovforslag.
Supplerende bemærkninger:
Jettes havde deltaget i EGAM-arrangement i Istanbul på årsdagen for det armenske
folkedrab og i General Assembly i ENAR i Lissabon.
Deltagelse i møde på Institut for Menneskerettigheder med Rigspolitiets rapportering om
hadforbrydelser
Ved uddelingen af vores Venskabspris 31. januar blev bragt et indslag i TV. Anne har et link
med indslaget.
Debat:
John spurgte om uformelle forretningsudvalg, som forbereder medlemsmøder i København,
hvilken status har det? Landsrådet vil drøfte det efter landsmødet, måske bør det kaldes en
arbejdsgruppe..
John spurgte om Unge for Menneskerettigheder, som havde et oplæg på et møde om
højrefløjen den 21. september. I Jettes mundtlige forelæggelse er de betegnet som del af
Scientology. John spurgte, om de hverver til Scientology. Niels-Erik svarede, at de
diskriminerer mod religion og i et tilfælde har udgivet sig for det samlede ENAR Danmark.
DRC er nævnt som samarbejdspartner. De har medvirket til et fælles brev i januar om børn i
asylsystemet. Status for DRC.s almindelige rådgivning er uklar.
Steen gjorde opmærksom på den ændring, som beskrives i beretningen side 4. De åbne
bestyrelsesmøder har været fælles for Københavns Afdeling og repræsentanter for
landsorganisationen. Bestyrelsen for Københavns Afdeling kan mødes efter medlemsmødet
eller holde egne møder. Som formand i København peger Steen på, at han ikke umiddelbart
har emner til sådanne møder.
Anne peger på det fagligt/politiske indhold i medlemsmøderne som det vigtigste element, i
forhold til det rent organisatoriske og bestyrelsesmøder i SOS København.
Birgitte gjorde opmærksom på, at alt for få kender SOS Racisme, uanset kvaliteten af
tidsskrift og minileksikon.
Marianne nævner Sportgoodsfonden som støttemulighed.
Der blev nedsat en fundraising-gruppe med Anne, Jette, Steen, Leif, Henriette som
medlemmer.
Beretningen blev godkendt.
5.Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2017
Landsrådet havde godkendt regnskabet 31. januar 2018 og underskrevet det. På regnskabet
er der et resultat på 3.323,80 kr. Der var indhentet udtalelse fra registreret revisor til brug for
TLAN-ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen.
Dermed kunne regnskabet for 2017 godkendes.
Kassereren havde udarbejdet en foreløbig resultatopgørelse for året 2018 op til dato med
supplerende tal for resten af året. På grund af udeblivelse af vigtige tilskudsmuligheder (se
beretningen om TFAK) vil det endelige regnskab udvise et underskud på ca. 35.000 kr.

Supplerende kan angives, at egenindtægten, som kræves til ansøgning om driftsstøtte fra
TLAN-puljen er i hus.
6.Vedtagelse af tilskud til lokalafdelingerne
På grund af foreningens situation blev det vedtaget, at der ikke gives sådanne tilskud i år.
7.Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
8.Valg af landsformand
Genvalg af Jette Møller.
9.Valg af næstformand
Genvalg af Anne Nielsen.
10.Valg af kasserer
Genvalg af Steen Eriksen.
11.Valg af to medlemmer af landsrådet
Genvalg af Leif Christensen og John Ukpo.
12.Valg af suppleant til landsrådet
Genvalg af Marianne Olsen.
13.Valg af revisor og revisorsuppleant
Nyvalg af hhv. Niels-Erik Hansen og Ruth Christiansen.
14.Eventuelt
Vi vil give julegaver til Karen Margrethe og Bent for forsider og layout af tidsskriftet.
Anne ønsker hjælp til hjemmesiden sosmenneskerettigheder.dk. Henriette kan kontaktes.
NIELS-ERIK HANSEN og STEEN ERIKSEN

