Referat Sex & Samfunds generalforsamling 30. april 2014
1) Valg af dirigent
Christian Graugaard blev valgt som dirigent.
David Stodolsky bad om ordet og forlangte generalforsamlingen suspenderet af to årsager.
Han mente ikke, at den var rettidigt indkaldt, og at der var ændret i hans indsendte forslag
til generalforsamlingen.
Dirigenten redegjorde for foreningsvedtægternes krav til indkaldelse og konstaterede, at de
var overholdt. Dirigenten spurgte derefter generalforsamlingens deltagere, om nogen
havde følt sig vildledt omkring dato, hvad ingen kunne bekræfte.
David Stodolskys anden protest medførte en længere udveksling mellem dirigenten og DS
for at få afklaret det præcise indhold af kritikpunktet. Kritikken gik på at der var ændret i
rækkefølgende af de indsendte forslag samt en præciseret beskyldning om at der var
manipuleret med de indsendte forslag. Generalsekretær Bjarne B. Christensen orienterede
om, at alle forslag var trykt og lagt på hjemmesiden som de var sendt. Desuden var en kopi
af materialet returneret til DS til evt. korrektion, men der var ikke kommet nogle rettelser
til det 18 sider lange materiale. Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne
fortsætte som planlagt, hvilket alle undtagen DS støttede.

2) Formandens beretning
Formand Bjarke Oxlund fremlagde sin beretning, der blev godkendt. I bilag 1 ses det
talepapir der var udgangspunkt for beretningen.

3) Regnskab for 2013 og budget og planer for 2014
Generalsekretær Bjarne B. Christensen fremlagde foreningens det bestyrelsesgodkendte
regnskab samt hovedlinierne i budget 2014. Regnskabet og budget blev godkendt.

4) Debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske
prioriteringer
Formanden gjorde rede for debatpunktet, der omhandlede frivilligt arbejde i Sex &
Samfund og ønsket om styrke det frivillig engagement i foreningens arbejde – blandt andet
for at fungere som en folkeligt forankret civilsamfundsorganisation. Efter et kortere forløb
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med gruppearbejde blev gruppernes forslag præsenteret i plenum. Formanden takkede, og
bestyrelsen vil nu arbejde videre på baggrund af medlemmernes forslag.

5) Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der var fire indkomne forslag, men at forslagsstiller David
Stodolsky havde forladt mødet. Det nødvendiggjorde, at forslagene måtte behandles uden
forslagsstillers motivation. Hvert af de fire forslag blev dog i korthed introduceret af
dirigenten.
·

Forslag 1/ Åbne bestyrelsesmøder
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget afvises.
Bestyrelsen har i dag mulighed for at invitere flere personer med til møderne,
såfremt det f.eks. for at kvalificere komplicerede faglige problemstillinger er
hensigtsmæssigt. Bestyrelsen har også mulighed for at indkalde til medlemsmøder,
hvis den finder det hensigtsmæssigt for at udbrede en diskussion og indhente flere
synspunkter på en sag. Bestyrelsen er ledelse for foreningen på alle områder, og
åbne møder vil mindske den fornødne fortrolighed medlemmerne imellem, og
risikere at forhindre bestyrelsen i at tage beslutninger på eksempelvis politiske,
strategiske, økonomiske og personalemæssige områder. Det er ikke
hensigtsmæssigt at lægge dagsordener frem inden mødet, da bestyrelsen for at
sikre aktuelle og dynamiske møder har mulighed for at inddrage flere og andre
emner på møderne. Forslaget om web-cam dækning ønsker vi ikke at etablere af
politiske og til dels konkurrencemæssige hensyn, hertil kommer, at en investering
heri tilsyneladende kun vil imødekomme meget få medlemmers ønske.
Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning og blev nedstemt med
samtlige tilstedeværende stemmer.

·

Forslag 2/ Holdningspapirer skal ud til foreningens medlemmer før
offentliggørelse.
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget afvises.
Medlemmerne vælger en bestyrelse for at have repræsentanter, der kan handle på
foreningens vegne på baggrund af det i vedtægterne beskrevne formål, foreningens
strategi, politik og beslutninger fra generalforsamlingerne. Det vil ikke i praksis
være muligt at forhåndsorientere om "statements" da disse kontinuerligt og
situationsafhængigt fremkommer både ved formandens udtalelser til eks. medier,
generalsekretærens ditto, ved pressemeddelelser der udarbejdes som reaktion på
politiske begivenheder og ofte indenfor få timer - eller som nyhedsbreve, der
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rundsendes til medlemmer og andre. Bestyrelsen ønsker, at det fortsat er den
politiske og daglige ledelse, der udtaler sig i sager der vedrører Sex & Samfunds
arbejdsområde.
Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning og blev nedstemt med
samtlige tilstedeværende stemmer.
·

Forslag 3/ Offentlig statements skal udsættes for videnskabelige ’review’ for at
sikre, at de er videnskabeligt korrekt, før de offentliggøres
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget afvises.
Formanden redegjorde for, at bestyrelse ikke bakker forslaget op, da bestyrelsen
producerer holdningspapirer, som kan ikke gøres til genstand for videnskabelige
peer reviews.
Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning og blev nedstemt med
samtlige tilstedeværende stemmer.

·

Forslag 4 a og b/ Holdningspapiret om rituel drengeomskæring skal ikke længere
optræde i offentlige rum, det skal annulleres, og der skal i stedet udarbejdes et
andet holdningspapir
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget afvises.
Forslaget er udtryk for, at forslagsstiller er uenig i Sex & Samfunds analyse,
holdninger og politiske udmeldinger i forhold til drengeomskæring. Bestyrelsen
bakker fortsat op om holdningspapiret, der bl.a. bygger på at drenges ret til egen
krop skal respekteres, og at omskæring af drenge er et brud på denne rettighed. På
sidste års generalforsamling stillede forslagsstiller et lignende kritiske spørgsmål om
drengeomskæringspapiret, og bestyrelsen har efterfølgende drøftet sagen og står
fast på sine udmeldinger udtrykt i holdningspapiret, der i øvrigt medtager mange af
de oplysninger/perspektiver, som forslagstiller også medtager.
Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning og blev nedstemt med
samtlige tilstedeværende stemmer.

6) Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af otte personer, der normalt vælges for en to-årig periode.
På valg var Bjarke Oxlund (formand), Lene Stavngaard (næstformand), Karen Ewers og
Marie Bruvik Heinskou
Ikke på valg var: Josephine Obel, Siri Tellier, Anders Dahl og Sara Wondie
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Følgende stillede op til bestyrelsesvalg: Bjarke Oxlund, Lene Stavngaard, Marie Bruvik
Heinskov, Gitta Menaka Hansen og Cecilie Morville
Følgende blev valgt til Sex & Samfunds bestyrelse: Bjarke Oxlund, Lene Stavngaard, Marie
Bruvik Heinskov og Gitta Menaka Hansen.

Den nyvalgte bestyrelse minus Anders Dahl

Sex & Samfunds bestyrelse består dermed af
·
·
·
·
·
·
·
·

Lene Stavngaard
Bjarke Oxlund
Marie Bruvik Heinskov
Gitta Menaka Hansen
Sara Wondie
Josephine Obel
Siri Tellier
Anders Dahl

Cecilie Morville valgt som første suppleant, Helle Hartz valgt som anden suppleant
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7) Vedtagelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent (individuelt medlemskab 125 kroner,
studentermedlemskab 75 kroner, organisationsmedlemskab 500 kroner).
Forslaget blev vedtaget.
8) Valg af intern revisor
Vibeke Beierholm blev med applaus genvalgt som intern revisor
9) Eventuelt
Der var intet til eventuelt, og dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for slut.

Efter generalforsamlingen præsenterede en gruppe unge fra Contact på Betty Nansen
Teateret et uddrag fra deres forestilling 'Jeg har aldrig' - en forestilling om sex og krop, køn
og kærlighed.
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Bilag 1:
Bestyrelsesformandens beretning (talepapir)
2013 var et omskifteligt år!
Professor Christian Graugaard takkede af efter ti år som formand for Sex & Samfund ved et
mindeværdigt symposium – eller var det en rapsodi – i Brumlebys ”Kostalden” afholdt i
forbindelse med generalforsamlingen i maj.
I løbet af 2013 stod det også klart, at Sex og Samfunds sekretariat efter ti år på Rosenørns
Allé, stod foran en flytning – eftersom Red Barnet selv har brug for alle etager i den
bygning, som vi befinder os i lige nu.
Med udskiftning på kommandobroen og udsigt til flytning har der været meget at se til på
de indre linjer.
I forhold til det ydre landskab har vi med glæde kunnet høste succes med faldende tal for
sexsygdomme og abortrater.
”Kun-med-Kondom”-kampagnen, som i 2013 kørte i 92 ud af landets 98 kommuner, har
helt sikkert været en medvirkende faktor til de faldende tal for sexsygdomme.
Men den politiske opbakning til det seksuelle område i form af penge, målsætninger og
langsigtet støtte har desværre haltet noget efter.
I 2013 fik vi med lanceringen af ”Sundere liv for alle” i januar nye nationale sundhedsmål –
men hvor seksuel sundhed glimrede ved sit fravær.
Skuffende og i modstrid med konklusionerne i rapporten ”Seksualitet og Sundheds”, som
Vidensråd for Forebyggelse under Lægeforeningen udsendte i 2012.
Ni ud af ti danskere anser seksualitet for vigtig, meget vigtig, eller særdeles vigtig for deres
trivsel, men det er altså ikke afspejlet i de nationale sundhedsmål.
Hvor det kan være svært at få ørenlyd på det statslige niveau, udviser kommunerne en stor
interesse i forlængelse af den forebyggelsespakke, som Sundhedsstyrelsen lancerede i
sommeren 2012.
190 deltagere satte ny deltagerrekord ved den nationale konference for seksuel sundhed i
Nyborg, hvor et flertal af deltagere var fra kommunerne. Men selv om interessen er stor,
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fattes kommunerne desværre penge, og derfor kæmper vi en lang sej kamp for at holde
seksuel sundhed langt oppe på deres dagsorden.
2013 blev også et år, hvor seksuelle rettigheder som værdikamp kom til at fylde ekstra
meget på den internationale scene.
I EU er den fri abort atter kommet under pres i en række medlemslande, mens LGBTrettigheder har været omdrejningspunkt for internationale diplomatiske kriser mellem
Putins Rusland og Musevenis Uganda på den ene side og vestlige liberale demokratier på
den anden side.
Det er meget, meget bekymrende, at unge kvinder presses til at risikere liv og helbred ved
at blive presset ud i illegale aborter selv i EU-lande, ligesom det er helt uantageligt, at to
unge kvinder eller mænd risikerer fængselsstraf på livstid for at elske én af deres eget køn.
I Sex og Samfund er vi derfor også stolte over, at vi mod slutningen af 2013 blev valgt til at
modtage Operation Dagsværk, hvor danske gymnasieelever i år kommer til at samle penge
ind til et projekt i Kenya, som bekæmper had og diskrimination af unge homoseksuelle og
transkønnede i Kenya.
Denne fjer i hatten fulgte i sliptstrømmen af et 40-siders undervisningsmateriale om LGBTpersoner i udviklingslande, som blev lanceret på en række gymnasier i november.
I forhold til det internationale arbejde, blev Sex og Samfund endelig godkendt som
rammeorganisation af Udenrigsministeriet, hvilket betyder at vi fra og med 2014 har en fast
bevilling under finansloven.
Det giver større fleksibilitet og råderum, og nu håber vi på, at vi på samme vis vil kunne
overtale politikerne og Sundhedsministeriet til, at det samme skal være tilfældet på det
nationale område, hvor vi i alt for høj grad er afhængige af enkeltstående projekter.
I årsrapporten kan man læse mere indgående om det særlige materiale, som Sex &
Samfund med støtte fra trygfonden har udviklet til seksualundervisning til elever med
særlige behov. Det kan nemlig være ekstra svært for udviklingshæmmede eller børn med
ADHD at mærke egne grænser. ¨
Det målrettede materiale har fået en rigtig god modtagelse, men der er stadig brug for at
udvikle seksualundervisningsmaterialer og metoder til de grupper af elever med særlige
behov, som ikke er dækket af det nye materiale.
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I den almene seksualundervisning slog Uge Sex alle rekorder med 280.000 deltagende børn,
lige fra 0.-1. klasserne til de øverste klassetrin i grundskolen. Årets tema var grænser, og
kampagnen opfordrede forældrene: Tal med dit barn om følelser, krop, og grænser.
I den anden ende af uddannelsesspektret udviklede Sex og Samfund materialer til
gymnasierne i Københavns Kommune, ligesom vi lige nu kæmper for at få en fod indenfor
på erhvervsuddannelserne.
Nej til drengeomskæring (marts)
Sundhedsdage i Øksnehallen (april)
Blomster til mødre (maj)
Deltagelse i CPH Pride (august)
Fælles front for seksuelle rettigheder (oktober) (Tværpolitiske netværk for SRSR)
National konference i november
Hertoft-eftermiddage – som kører torsdage hele året rundt!
Afrunding – tak for i år!

Bilag 2:
Input fra gruppedrøftelserne om det frivillige arbejde.
·
·
·
·
·
·
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Det frivillige arbejde skal ikke kun have de unge, men også forældre som målgruppe
for aktiviteter
Der skal sættes bannere ind på datingsites
Der skal ansættes en lønnet frivllig koordinator, der rejser rundt i landet og
organiserer frivilliggrupper også uden for København
Frivilligkoordinatoren aksl spørge de frivillige selv, hvad de gerne selv vil lave, for at
styrke engagement og medarbejderskab
Vi skal arbejder med partnerskabsmodeller, hvor vi puljer organisationer og
projekter, så man kan dele ressourcer og holde fast i frivillige længere
De frivillige skal forankres stærkere i organisationen via dialog på tværs af
organisationen også med bestyrelsen – det vil samtidig styrke de frivilliges viden om
organisationens mål, prioriteringer og budskaber

·
·
·
·
·

·
·
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Der skal unge i bestyrelsen, som IPPF også kræver fremover – de frivillige skal sørge
for at stille en frivillig op til bestyrelsen
Vi skal tænke mere i synlighed og være med der, hvor det sker både i subkulturen, i
provinsen og i øvrigt,
Husmorforeningerne og øvrige foreninger kan være en ny spændende
samarbejdspartner for de frivillige
Vi skal finde nye frivillige uden om uddannelsesinstitutioner og finde måske flere
udsatte unge og drenge
Det skal være mere ’sexet’ for drenge at være med som frivillige – vi skal rekruttere
ved at italesætte hvad man får ud af at blive frivillige – fx trænet
projektkompetencer
De frivillige skal have papir på hvad de tager med sig, som de kan bruge i
jobsøgningssammenhænge efterfølgende
Vi skal skyde en indsats ind i forhold til Operation Dagsværk 2015.

