Generalforsamling Sex & Samfund – 29.maj 2018
REFERAT
Kl. 15.30

Ankomst og registrering

Kl. 16.00

Postkort til Sex & Samfund.
I år dækkede vi op til en delikat forret til generalforsamlingen, ”Postkort til Sex &
Samfund”. Vi havde af fjerdebølgefeministen Louise Kjølsen, der ud over at være
medlem af Sex & Samfund, er bedre kendt som Twerk Queen. Louise gav en miniworkshop i disciplinen Twerking.
Derefter lyttede vi til et særligt panel af engagerede Sex & Samfund medlemmer, der
alle fortalte om, hvad de havde arbejdet med det seneste år. Caroline Due og Anne
Sofie Steen Sverdrup fra Bedsideproductions fortalte om at producere feministisk
porno, hvor de ligeledes selv står foran kameraet. Mads Ananda Lodahl delte sine
perspektiver om at nedbryde den heteroseksuelle verdensorden og Marie Beha,
frivillig i Sex & Samfund gav smagsprøver for alt det gode arbejde det frivillige
engagement har resulteret i det seneste år.

kl. 17 Generalforsamling
1) Valg af dirigent
a) Bjarke Oxlund er valgt som dirigent
2) Bestyrelseslederens beretning, v. bestyrelsesleder Lene Stavngaard
Bestyrelseslederen fremhæver to pointer ifm. sin beretning:
i) Vi skal arbejde hårdt for den folkelig forankring for mærkesagernes skyld
ii) Vi skal fejre vores sejre, for kampen for rettigheder går ikke altid fremad.
Hele beretningen kan læses i bilag nedenfor.
3) Regnskab 2017 og budget 2018 v. generalsekretær Bjarne B. Christensen Sex & Samfunds
planer, præsentation af Sex & Samfunds strategi 2016-2020 samt debat om foreningens
fremtidige arbejde og strategiske prioriteringer
Generalsekretæren gennemgik med en række overheads hovedlinjerne i foreningens regnskab
for 2017 og budget 2018. Punktet sluttede med åbning for spørgsmål og kommentarer fra
medlemmerne.

Spørgsmål: Kan der knyttes en kommentar til balancegangen mellem national og
international, da vi ser at national har stukket ud med nogle millioner. Svar BBC: Sex &
Samfund har to ben forankret i hhv. det nationale arbejde og det internationale. Det er det
internationale som er vokset hurtigst i de sidste mange år og i dag er de to områder ca. lige
store omsætningsmæssigt.
Spørgsmål: Hvor går grænsen for hvor stort et underskud vi kan tillade os at have, uden at
det udfordrer egenkapitalen. Svar: Bestyrelsen har tidligere fået lavet nogle udregninger,
hvor vi kom frem til at vi skal ned på omkring 4-5 mio. før det bliver kritisk. Med væksten
har vi også relativt større risiko for udsving i bundlinjen – både positivt og negativt. Det er
vigtigt at have en egen kapital som gør det muligt for foreningen både at investere i nye
områder samt have likviditet til at klare udsving i bevillinger.
Spørgsmål: Hvad skyldes det at egenkapitalen ved udgangen af 2017 er rekord høj. Er det
tale om kloge investeringer, eller har der været et overskud, som er blevet lagt til side.
Svar: Generelt har vi i de seneste år været i stand til at lavere lidt bedre resultat end først
budgetteret, og i 2016 havde vi en ekstra ordinær indtægt ved at vi efter råd fra revisor
kunne indtægtsføre nogle indtægter der ellers havde været bundet som garanti for evt.
kommende udgifter. Mange af udsving i egenkapitalen er også bundet op på
finansmarkederne på godt og ondt.

Spørgsmål: Kan du sig noget omkring antallet af medlemmer? Indtægten fra medlemmer
er faldende. Det er problematisk at den er for nedadgående, har I spurgt jer selv hvorfor?
Svar: Vi ligger omkring 350-400 medlemmer. Bestyrelsen har ved sidste møde fået fremlagt
strategi omkring medlemmer, private bidragsydere, aktivister osv. Der arbejdes på en bred
vifte af aktiviteter der skal øge gruppen af personer der støtter Sex & Samfund. Vi vil gerne
have en bredere vifte af forskellige slags medlemmer. Hvis vi ser på organisationen i et
historisk perspektiv, så har vi aldrig været godt nok folkeligt forankret. Det skal vi være
bevidste om, fordi det betyder noget for den forandringsrejse, som vi skal på. Det handler
ikke kun om en enkelt kampagne, men det gælder også om at os som kender
organisationen går ind og italesætter over for vores nærmiljø, hvad det er S&S gør.
4)

Behandling af indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen om en mindre:
vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændring; § 5 Kontingent: Kontingent for organisationer og individuelle
medlemmer vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen ÆNDRES TIL
§ 5 Kontingent: Kontingent for organisationer og individuelle medlemmer vedtages på
generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Med udgangspunkt i det vedtagne

grundkontingent, kan bestyrelsen vedtage yderligere medlemsskabsformer.
Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at øge antallet af medlemmer for at styrke sit folkelige
mandat og legitimitet samt sikre en bedre indtægts dækning fra medlemmer. På den
baggrund er det vigtigt at kunne arbejde med mere fleksible medlemsformer og priser end
vi har i dag, der både tilgodeser andre former for engagement end bidraget og de
medlemmer der netop ønsker at bidrage med andre og større beløb. Og det vil være vigtigt
løbende at kunne udvikle og justere disse medlemstilbud uden at afvente den årlige
generalforsamling. Det fremsatte forslag fastholder, at generalforsamlingen er
rammesættende for at fastsætte prisen for et grundmedlemsskab. Men giver samtidig
bestyrelsen mulighed for at arbejde med flere forskellige medlemsskaber, som rummer
forskellige modydelser (typisk kommunikative) og koster forskelligt. En sådan fleksibilitet
findes i mange andre organisationer og vil være vigtigt for både at kunne øge
medlemsantallet samt indtægterne fra medlemmer, der ønsker at støtte ud over det
kontingent man i dag betaler
Debat: Det fremsatte forslag var der generel støtte til. Men der blev rejst spørgsmål til om
ændringsforslaget rettelig burde høre under §4 ”Medlemskab” frem for under §5
kontingent. Ligeledes var forslaget for kort til at besvare fyldestgørende på hvad det er
bestyrelsen har mandat til at ændre omkring medlemsskaber og priser. Dette er beskrevet i
den vedlagte begrundelse, men fremgår ikke af selve vedtægts teksten.
Da det ifølge vedtægterne ikke er muligt at rejse ændringsforslag på mødet, foreslog
dirigenten, at generalforsamlingen stemte om forslaget som det var fremsat her. Men at
der til generalforsamlingen i 2019 kom et justeret tekst som fjernede de tvivlsspørgsmål
som var blevet rejst i år.
Herefter gik man til afstemning: Forslaget blev entydigt vedtaget – en undlod at stemme
mens resten af stemmerne var for
5) Valg til bestyrelse
Indledende afklaring og præcisering af reglerne :
Ifølge vedtægterne tilstræbes at vi har 20% unge (= 2 personer) under 25 år. Da vi p.t. har
en ung under 25 år i bestyrelse betyder det, at blandt de opstillede kandidater, vil den
unge under 25 år som har flest stemmer blive valgt ind forud for øvrige stemme optælling.
Opstillede kandidater til bestyrelsen:
Der er 4 af poster på valg i år. Alle 4 bestyrelsesmedlemmer var villige genvalg. Derud over
stillede en person mere op som kandidat til en bestyrelsespost. Ingen af de opstillede

kandidater var under 25 år, hvilket betyder vi ikke kan opfylde vores ønske om 20% unge i
år.
Efter alle kandidater havde præsenteret sig selv, var der skriftlig afstemning om hvilke fire
der skulle i bestyrelsen. Følgende blev valgt:
• Lene Stavngaard,
• Maria Jakobsen
• Gitte Menaka Hansen
• Marie Beha (vælges ind som nyt medlem)
Som suppleant blev valg
• Mette Kjer Kaltoft
På bestyrelsens først kommende møde vil den konstituere sig med bestyrelsesleder og
vicebestyrelsesleder (p.s. kan oplyse at bestyrelsen genvalgte Lene Stavngaard som
bestyrelsesleder og Josephine Obel som vicebestyrelsesleder.
6) Vedtagelse af næste års kontingent
Kontingent fastholdes på samme pris som tidligere (125 kr./år for almindeligt medlemskab
og 75 kr./år for pensionister og studerende)
7) Valg af intern revisor
Hanne Risør genvælges som intern revisor
8) Eventuelt
Alle medlemmer er inviteret til Hertoft eftermiddage på rigshospitalet sidste torsdag i hver
måned i vintermånederne. For første gang nogensinde er der tema: Biografier. Sex &
Samfund er sammen med Sexologisk Klinik (Christian Graugaard) medarrangør.

Bestyrelseslederen beretning, Generalforsamling Sex & Samfund 27.maj 2018
I år var mit første år som bestyrelsesleder selvom det bestemt ikke var mit første år i foreningen.
Jeg har i år mit 15 års jubilæum som frivillig i Sex & Samfund. Som 18-årig tog jeg mine første
spæde skridt ind i dette fællesskab for at starte en ungegruppe, som kunne få indflydelse på
foreningens arbejde både i forhold til aktiviteterne, men bestemt også i det politiske arbejde.
Giver det mening at dedikerer så mange år og så stor en del af sin fritid til en forening som vores?
Hvis I vækkede mig midt om natten, så ville jeg uden at tøve svare ja. Mange af mine
ungdomsdrømme er gået i opfyldelse. Jeg var med til at opnå stemmerettigheder til unge
mennesker verden over gennem bestyrelsesarbejde i IPPF og sikre ungdomsdeltagelse i vores egen
bestyrelse i foreningen. Apropos drømme: Se bare på den massive folkelige opbakning til ”YESkampagnen” sidste fredag. Nu anerkender den irske lovgivning endelig kvinders ret til egen krop
og eget liv -for vi må ikke glemme at abort også handler om overlevelse for verdens kvinder. At
66,4% af Irlands befolkning støttede op om at ”repeal the 8th amendment” er et godt billede på at
det nytter noget at bruge sine kræfter i kampen for seksuelle og reproduktive rettigheder. Det
nytter noget, at I som medlemmer og har taget en aktiv beslutning om at være en del af vores
alles forening. Det nytter noget at I sidder her i dag og endnu vigtigere alt det andet I gør, når I
ikke sidder her, nytter. Derfor var det også vigtig for mig, at vi i år til formødet og havde fokus på
det det vigtige seksualpolitiske arbejde, der også foregår uden for sekretariatets rammer. Den
fantastiske indsats vores frivillige lægger både her i hovedstaden, men også i resten af landet. Vi
har nu frivilliggrupper i København, Aarhus, Odense og Aalborg, som både støtter op om uge SEX
og laver deres egne events (som eksempelvis Fuck hvor porno –skal vi ikke bare kneppe? til
mangfoldighedsfestivalen i Odense). De laver zines samt deltager i både festivaler og diverse
Prides i hele landet. Udover vores frivillige har vi det mangfoldige indsatsområde I som
medlemmer repræsenterer og som vi ligeledes fik lov til at få indblik i en lille del af i starten af
denne eftermiddag.
Vi var i år på forkant med mange sager, der ramte medierne, blandt andet Umbrella-sagen, hvor
1004 unge blev sigtet og vi fik mulighed for at stå på mål for det arbejde med unge, grænser og
seksualitet, som vi har udført gennem mange år i form af rådgivning, advocacy, services i klinikken
og verdensklasse undervisningsmateriale. Vi var ude og sige at Umbrella sagen er et
samfundsmæssigt wake up call, men også at billeddeling er en helt almindelig del af mange unges
seksualitet eller seksuelle repertoire om man vil. Vi skal derfor ikke opfordre dem til at holde op,
men lære dem om seksuelle grænser. Kvalitets-seksualundervisning er nøglen og vi har biddraget
til dette gennem utallige år.
At UGE SEX er en succes kan vi ej heller gå stille med dørene omkring. En halv million elever fra i år
tilmeldt og hvert år bliver den sjette uge i februar vores uge. Noget vi blandt andet har fået lov at
præsentere i vores internationale samarbejde som best practice og endog har eksporteret til vores
søsterorganisation i Norge. Vi har mange internationale og nationale mærkedage, men hvor
mange NGOer har lige en hel uge til rådighed?
Når jeg taIer om aktuelle sager, bliver jeg også nødt til at sige #metoo kom Sex & Samfund i spil i
efterdønningerne af den verdensomspændende kampagne #metoo –noget der i den grad kunne

dele vandende i dagens debat-Danmark. Som led i et større arbejde tog den samlede film- og
scenekunstbranche konsekvensen af de mange historier, som har været fremme i forbindelse med
#MeToo-kampagnen. Sex & Samfund blev bedt om assistance om at sætte en anonym
telefonrådgivning op, som det første skridt af flere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og for
at stoppe overgreb, sexkrænkelser og magtmisbrug i branchen. Rådgivning gik i luften torsdag den
22. marts i år. Jeg synes vi kan være stolte af, at vi er dem man går til, når man har brug for
professional sparring og kvalitetsrådgivningsservice.
Alt er selvfølgelig ikke en dans på roser og vi har også måtte arbejde igennem svære
problemstillinger og træde varsomt i den offentlige debat. Debatten om drengeomskæring
opildnedes endnu en gang i år med det fremsatte borgerforslag om en aldersgrænse for ikkemedicinsk begrundet omskæring af drengebørn. En sag som Sex & Samfund i forvejen (før
borgerforslaget) havde taget et standpunkt i og formuleret en holdning til. Dette har ikke ændret
sig, vi tror på barnets ukrænkelige ret til egen krop og på at en omskæring alene skal til vælges af
et myndigt menneske og ikke pålægges et barn uanset ikke-medicinsk årsag. Personligt mener jeg
det er vigtigt at vi er i dialog med alle interessenter i debatten, da jeg ikke tror at vi kan ændre
praksis uden at have nøglepersoner med om bordet. Men dialogen skal selvfølgelig foregå på en
fælles forståelse af, at vi ikke vil rykke på vores kerneværdier om retten til egen krop, men gerne
vil blive klogere på, hvordan vi kan ændre praksis i samarbejde med de som udøver det. Ligesom vi
gør på mange andre områder eksempelvis abort.
Jeg bliver også nødt til at nævne vores internationale engagement. Vi bød i år velkommen til en ny
Director General Dr. Alvaro Bermejo i vores moderorganisation International Planned Parenthood
Fedaration. Jeg havde privilegiet af at være i ansættelsesudvalget og være med at udvælge Alvaro.
Vi blev akkrediteret og har derfor nu et vigtig kvalitetsstempel for vores arbejde, struktur og
demokratiske organisation. Og vores internationale afdeling er blevet rost til skyerne både for det
vigtige advocacy arbejde med Udenrigsministreret i efterdønningerne af Trumps (Jeg havde lovet
mig selv at sige hans navn mindst muligt) GAG-rule, men også for det innovative arbejde vi laver
med det private erhvervsliv.
Når man kun har ti minutter til at male et helt års fænomenal indsats fra sekretariatet, frivillige og
medlemmer, så kan jeg blot kradse i overfladen af alt det gode arbejde vi i Sex & Samfund laver.
Kloge hoveder siger, at man kun kan huske tre pointer. Så her kommer to (så er jeg på den sikre
side) –vi skal sammen arbejde for en folkelig forankring i forhold til vores mærkesager og vi som
medlemmer har en vigtig aktie i dette. Vi skal huske at fejre vores fremskidt, for verden går ikke
kun fremad, vi bruger mange kræfter på at rettigheder ikke tilbagekaldes.
Lene Stavngaard

