Referat af landsmøde i SOS Racisme Danmark
Lørdag den 25. november 2017 i VerdensKulturCentret
Tilstede: Jette, Leif, Birgitte, Ruth, Niels, Anne, John, Steen.
Afbud: Simone, Marianne, Rahwa (orlov).
1.Valg af dirigent
Niels Groth blev valgt.
2.Valg af referent
Steen Eriksen blev valgt.
3.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
4.Beretning fra Landsrådet, debat og godkendelse
Formand Jette Møller fremlagde beretningen for det forløbne år. SOS mod Racisme står med nogle
udfordringer. Hver enkelt af de aktives bidrag blev nævnt, bl.a. Marianne Olsen som
tidsskriftredaktør, Bent Jessen layout og Karen Høskuldssons omslag. Vi har 1275 likes på
Facebook, medlemstallet er vigende, måske tildels fordi vi ikke havde nok girokort i foråret. Måske
skulle vi kontakte medlemmer, som betalte i 2016 en ekstra gang.
Vi modtager støtte af udlodningsmidler, hvoraf puljen TLAN har fastsat et måltal for vores
egenindtægt på 31.000 kr. Det påtænkes at benytte Nets Betalingsservice til kontingenter. Jette
tænker på at skifte bank hvis navneskift vedtages.
Jette har sendt mange mails til foreningens inderkreds til høring om henvendelser, som er modtaget
fra vore internationale kontakter. Der har ikke været mange svar. Måske er det for tidskrævende at
tage kvalificeret stilling. Der har kun været to møder i Landsrådet i årets løb. Steen foreslår, at der i
hvert fald bør der være et møde i foråret og et i efteråret plus et møde i forbindelse med landsmødet.
Det er vigtigt med det personlige møde.
I årets løb er samarbejdet med Maison des Potes i Paris stoppet på grund af mangelfuld ledelse og
oplæg til konferencer.
Birgitte minder os om, at 18. marts 2018 er 30 årsdagen for SOS Racisme i Danmark (3 år tidligere
grundlagdes den anden af vore rødder Folkebevægelsen mod Fremmedhad). 30-året er værd at fejre.
Birgitte nævner i øvrigt, at Anne Ehlers, teolog og islamforsker ved Aarhus Universitet har bidraget
til gode debatter ved møderne i Randers.
Beretningens afsnit om arrangementer og høringssvar blev gennemgået.
Høringssvarene kan søges på hjemmesiden under dato. Anne fortæller, at regeringens jurister flere
gange har reageret på vore høringssvar.
I beretningen skal foretages følgende tilføjelser:
Under Nationale samarbejdsorganisationer tilføjes: ”Mellemfolkeligt Samvirke”.
Under Fora, hvor SOS Racisme er med tilføjes:
i forbindelse med Institut for Menneskerettigheder ”Etnicitetsforum”.
I øvrigt: ”Integrationsnetværket i Randers”
I forbindelse med kurser og Krystalnat 9. november har vi fået kontakt med M.S. Måske er M.S.
interesseret i hjemmesiden www.sosmenneskerettigheder.dk
Steen nævner Venligboerne i København og foreningen Mino.dk
Vi kommer så til publikationer, tidsskriftet og minileksikon.
Distribution af tidsskriftet: Der sendes et blad til hvert hovedbibliotek (ca. 98), og 20 eksemplarer
til bibliotekerne i København. Leif foreslår, at vi åbner for flere blade i hver kommune. Der skal i så
fald sendes et følgebrev sammen med næste blad, hvor der spørges om lokale ønsker. Hvis flere
blade sendes til en kommune er det vigtigt at de kan sendes samlet til hovedbiblioteket. Sidste blad
blev kun trykt i 600 eks. Hvis vi åbner op som nævnt her skal oplaget tilpasses. (Dog kan der blive
frafald af nogle kommuner).
Minileksikon 2016.

Der blev præsenteret indledende tanker om opgavefordeling. Steen ønsker ikke at deltage. Mulige
deltagere er Jette, Birgitte og måske Ingeborg. Birgitte vil spørge en lærer i Randers. En hurtig start
er vigtig.
Med alle faldne bemærkninger blev beretningen enstemmigt godkendt.
5.Nominering og tildeling af SOS Racismes Venskabspris 2017
Emnet havde været nævnt sporadisk, men ikke realitetsbehandlet. Når vi har bestemt os skal der
offentliggøres en skriftlig begrundelse for valget af modtager.
Fire muligheder blev nævnt: Bedsteforældre for Asyl, Asylret, Jens Philip Yazdani, Langkaer
Gymnasium, Fædregrupper på Nørrebro.
Anne skriver kort redegørelse om de fire, sender det til deltagerne i landsmødet + Simone og
Marianne. Hver kan inden 3. december afgive to prioriterede stemmer. Venskabsprisen overrækkes i
januar 2018.
6.Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
Regnskabet var godkendt og underskrevet af Landsrådets medlemmer ved deres møde i marts. Der
blev forelagt erklæring fra statsautoriseret revisor som var forelagt Slots og Kulturstyrelsen i
forbindelse med ansøgning om udlodningsmidler. Landsmødet godkende regnskabet enstemmigt og
anerkender kassererens gode arbejde.
7.Tilskud til lokalafdelingerne
Det er sådan, at der i København afholdes arrangementer, som repræsenterer et initiativ fra hhv.
Københavns Afdeling og Landsrådet. Her er det sådan, at den arrangementsansvarlige skal samle
bilag sammen til den relevante kasserer.
Det blev besluttet at give 4000 kr. til Københavns og 2000 kr. til Randers afdeling.
8.Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
8a.Vedtagelse af navneændring fra SOS mod Racisme til SOS Racisme
Forslag stillet af Landsrådet som opfølgning på vedtagelse på landsmødet i 2016.
Der var tilslutning til at iværksætte forslaget. Det kan ske ved at slette ordet ”mod” alle steder, hvor
navnet SOS mod Racisme forekommer i vedtægterne. Desuden skal navnet ændres i domæne for
hjemmeside og email. Dette sidste er muliggjort ved at reservere domænet www.sosracisme.dk hos
DK Hostmaster. I en overgangsperiode skal det være muligt at tilgå hjemmeside og mail med både
gammelt og nyt navn. Ved nye tryksager og nye tekster på hjemmesiden rettes navnet til.
Andre konkrete ændringer i vedtægterne:
1) I §1 tilføjes nyt stk. 3 ”Dog kan navnet SOS mod Racisme benyttes i en overgangsperiode.”
2) I § 2, stk. 2, 4. bullit ændres ”… andre lignende minoriteter ...” til: ”… andre etniske
minoriteter ...”
3) I § 4, stk. 1 ændres ”… hjemmesiden sosmodracisme.dk ...” til: ”… hjemmesiden
sosracisme.dk ...”
4) I § 10 affattes de sidste to sætninger således: ”Der er foretaget ændringer på landsmøderne 1992,
1994, 1995, 2003, 2010 og 2014. Ved landsmødet 25. november 2017 er enkelte ændringer
foretaget og foreningens navn ændret fra SOS mod Racisme til SOS Racisme, hvorefter dette
dokument er de gældende vedtægter.”
9.Valg af landsformand
Jette Møller blev valgt.
10.Valg af landsformand
Anne Nielsen blev valgt.
11.Valg af kasserer
John Ukpo har nået pensionsalderen og går ned i tid på jobbet. Han ønsker at blive aflastet for
jobbet som kasserer.
Steen Eriksen skitserede en mulighed for at overtage kassererposten. Udførelsen af jobbet skulle
være lønnet som et fleksjob, fx 4 timer ugentlig. Han ville udføre bogføring, passe email og
assistere med fundraising. Tilbyder 1 måneds gratis praktik som indledning til job. Steen har nogle

lønsatser, som han vil tale med sit jobcenter om. Vigtigt er bl.a. opsigelsesvarsel. Der skal indkaldes
til et nyt møde for at tage beslutning.
12.Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Leif Christensen, Revisorsuppleant: Niels Groth
13.Eventuelt
Ruth bestyrer medlemsdatabasen og ønsker bedre disponering af tiden omkring udsendelsen af
tidsskriftet. Der skal være mindst 17 dage til at foretage ajourføring af databasen og brevfletning.
Ruth foreslår i øvrigt, at ajourføring af 5000-listen over gratis modtagere overdrages til en anden
person. En bemærkning under beretningen vedrører forespørgsel i form af breve til de kommunale
biblioteker på 5000-listen.
STEEN ERIKSEN

