Beslutningsprotokol
Sex og Samfunds generalforsamling 31. maj 2017,
afholdt i foreningens lokaler, Lergravsvej 59, 2., 2300 københavn S

1. Valg af mødedirigent
Bestyrelsesleder Bjarke Oxlund bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Hanne
Risør til dirigent. Hanne blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovmæssigt indkaldt jf. vedtægternes §7. Der blev ikke
gjort indsigelse mod mødets lovlighed.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Dirigenten gav ordet til bestyrelseslederen, der fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen (se
bilag):
Beretningen blev efter spørgsmål og kommentarer taget til efterretning af forsamlingen
3. Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
Generalsekretær Bjarne B. Christensen fremlagde årsregnskab for 2016, budget 2017 og planer
for foreningen for 2017 til orientering
4. Debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske prioriteringer
Der fremkom ikke beslutninger under dette punkt men blev udtrykt støtte til de fremlagte planer
og budgetter.
5. Behandling af indkomne forslag
Forsamlingen vedtog enstemmigt det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af
vedtægternes, der efter vedtagelsen lyder §8: ”I henhold til IPPF's regler skal 20 % af
bestyrelsesmedlemmerne være under 25 år ved valget.
Kravet om alderssammensætning er således blevet ændret fra 26 år til 25 år. Dirigenten fastslog
at ændringen gælder fra og med generalforsamlingen 2018.
6. Vedtagelse af kontingent
Forsamlingen vedtog at kontingent forblev uforandret. 125,- kr. for enkeltmedlemmer. Studenter
og pensionister kr. 75. Organisationsmedlemmer kr. 500,- .
7. Valg til bestyrelsen
Efter skriftlig afstemning konstaterede dirigenten, at følgende var blevet valgt til bestyrelsen for
en 2-årig periode:
• Josephine Obel
• Anders Dahl
• Sara Wondie
• Balkiss Ahmad
• Martin Xavier Dover
Som suppleanter blev valgt:
• Mette Kjer Kaltoft (1. suppleant)

•

Frederik Rom Taxhjelm

8. Valg af intern revisor
Hanne Risør blev genvalgt som intern revisor uden afstemning.
9. Eventuelt
Bjarke Oxlund meddelte i beretningen at han trådte af som bestyrelsesleder når bestyrelsen
på sit først kommende møde skulle konstituere sig. Generalsekretæren takkede for den flotte
indsats og det gode samarbejde og bestyrelsen overrakte blomster og vin.
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