SOS mod Racisme København
Referat af generalforsamling og åbent bestyrelsesmøde, 13. september 2016
Til stede: Anne, Leif, Steen, Simone, John og Rahwa, Afbud: Jette og Ruth
Valg af dirigent: Anne og referent: Steen
Beretning:
Steen fremlagde den skriftlige beretning om aktiviteter i SOS mod Racisme regi og aktiviteter vi
har deltaget i. Egne aktiviteter har været foredrag om Uri Yaari og deltagelse i Krystalnat.
Annes deltagelse i UPR-møde i Geneve var i december og ikke januar.
Leif spurgte om hvad ”overtrædelser i professionelle rekrutteringsbureauer” betyder. Det er
firmaet Locator, Dansk Supermarked og Københavns Kommune, som beder om ansøgers
nationalitet. En person, som krænkes heraf kan klage til ligebehandlingsnævnet.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab:
Ruth havde udarbejdet regnskab for året 2015 inden overdragelse af pengebeholdning til Simone
(januar 2016). Dette regnskab og dets bilag blev revideret og underskrevet af revisor Anne. Det
reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
Indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag til behandling.
Valg af bestyrelse:
Genvalg af Steen Eriksen, Simone Ullerup, Leif Christiansen og Rahwa Mokenen
Valg af suppleanter:
Genvalg af Ruth Christensen (skal spørges), nyvalg af John Ukpo.
Valg af revisor:
Genvalg af Anne Nielsen
(Generalforsamlingen gjorde et ophold, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Steen som
formand og Simone som kasserer).
Valg til landsråd SOS mod Racisme:
Genvalg af medlem: Steen Eriksen og suppleant: Rahwa Mokenen
Rahwa tog forbehold for deltagelse i møder pga. jobbet. Hun melder tilbage ca. 19. september
omkring møde i Landsråd 29. sept., kl. 18.30, som holdes i VKC.
ANDRE AKTUELLE SAGER
Kommende bestyrelsesmøder
Onsdag den 5. oktober og onsdag den 30. november.
Krystalnatten 9. november:

Der har været to forberedelsesmøder. Ruth har ikke umiddelbart nyt.
Offentlig møde om Ordenes magt med filmen Ordet fanger
Mødet holdes 2. november, kl. 16.30-18.30 i rum 305 i VKC. Rahwa, Simone og Steen kan være
med. Niels-Erik gennemgår racismeparagraffen med ytringsfrihed for politikere, Jette giver et
oplæg om arsenik og andre retoriske kneb. Helle Hansens film Ordet fanger vises.
Udsendelse af tidsskriftet, nr. 115:
Der er deadline 15. september. Landsmøde holdes lørdag den 12 november, hvorfor bladene skal
være ude hos medlemmer senest 22. oktober. Med nutidens postgang skal de sendes ca. mandag
den 17. oktober. Leif og Steen er ankermænd på sagen. Bladet sendes med rykker for kontingent
og indkaldelse til landsmøde 12. november. I Folketinget vil vi kun give tidsskriftet til Retsudvalget
og Udvalg for udlændinge og integration. (Steen har talt med Marianne om processen 14. sept.).
Eventuelt
På næste møde redegør Julie for tanker om møder på Universitetet, Steen om forespørgsel til
Københavns Biblioteker.
Holger K. Nielsen, ny integrationsordfører for SF, har endnu ikke svaret angående strategi mod
diskrimination.
Jette vil spørge om vi kan få 6 nøgler til låsen på dør indtil rummet, som vi deler med 3 andre
foreninger.
Vi skal være opmærksom på Ungdommens Folkemøde til næste år. Se link:
http://www.ufm16.dk/historien-bag-ufm.html
STEEN ERIKSEN

