Referat - Generalforsamling i Sex & Samfund
Torsdag d. 30. april 2015

+ Bilag 1:formandens beretning
Bilag 2: nye vedtægter
Bilag 3: billede af nye bestyrelse
1. Valg af dirigent
Christian Graugaard blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt.
2. Formandens beretning, v, Bjarke Oxlund
Bestyrelsesformand, Bjarke Oxlund, fremlagde sin beretning, der blev
godkendt. I bilag 1 ses det talepapir, der var udgangspunktet for beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med
akklamation.
3. Regnskab 2014 og budget og planer 2015 v. Bjarne B.
Christensen
Generalsekretær, Bjarne B. Christensen, fremlagde foreningens
bestyrelsesgodkendte regnskab samt hovedlinjerne i budget 2015.
Regnskabet for 2014 og budget for 2015 blev godkendt af
generalforsamlingen.
Regnskab 2014
Vi kom ud af 2014 med et lille overskud på kr. 144.974. Et underskud var
ellers budgetteret bl.a. på grund af flytningen til nye lokaler, men det lykkedes
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at få forhandlet nogle gode aftaler på plads samt huslejenedsættelse de
første måneder, samt løbende at forbedre balance mellem udgifter og
indtægter i løbet af året.
Sex & Samfund har oplevet stabil vækst, og det ser ud til at fortsætte. Udover
at vores internationale arbejde sidste år fik en fast rammebevilling på
finansloven, er det lige blevet offentliggjort, at vores nationale arbejde over
de næste tre år modtager i snit 10 millioner årligt.
Budget 2015
På grund af de nye rammeaftaler forventer vi større vækst økonomisk de
næste to år.
Nationalt udgør kernen i aktiviteterne stadig Uge Sex / Bedre
seksualundervisning, rådgivnings og undervisningsarbejdet, Sikker Sex
kampagner og Præventionsklinikken. Men derudover har vi en lang række
små og mellemstore enkeltprojekter.
Internationalt udfases en stor del af støtten til internationalt advocacyarbejde
i løbet af 2016 og det stiller nye krav til fundraising og organisering.

4. Debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske
prioriteringer
i.

Kort oplæg fra formand for IPPF Europa Regionen og næstformand
for bestyrelsen Lene Stavngaard

Lene har været aktiv i Sex & Samfund siden 2003 og har de sidste 10 år
siddet i IPPF’s Europa bestyrelse. Senest blev hun formand for IPPF’s
Europa Region.
Det største fokus i år indenfor SRSR er retten til abort. Udover danske Retten
til Liv hører vi ikke meget til modstand mod abortretten i Danmark, men det
har fået øget fokus i europæisk sammenhæng. Oppositionen i Europa er
markant og godt organiseret – senest bl.a. via anti-abort kampagnen ’One of
Us’, der har samlet over 1,8 millioner underskrifter. IPPF har startet en pro
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rettighedskampagne ’I Decide’, som alle opfordres til at støtte
(http://idecide.ippf.org/idecide) . Det er vigtigt at øge støtten til seksuelle
rettigheder i Europa og i Danmark i de næste år.

ii.

Kort oplæg fra repræsentanter fra frivilliggruppen i Sex & Samfund ved
Ida Engelsholm, frivilligkoordinator

Ida Blom Engelsholm er frivilligkoordinator og fortalte, at frivilliggruppen i
løbet af det sidste halve år har været på Skanderborg og Vigfestival samt
nogle endagsfestivaller, hvor der er blevet uddelt kondomer, spillet
sexjeopardy mm. De frivillige var med til at dele roser ud på Mors Dag i maj,
uddelte Verdens Bedste Nyheder i september, var med til Kun med Kondomkampagnen, og en del frivillige var ude og undervise på erhvervsskoler under
Uge Sex.
Ida berettede, at Sex & Samfunds budget til frivilligarbejdet er øget i år,
hvilket har udmøntet sig i flere workshops og udvidelse af hele
frivilligområdet. D. 10. Maj vil de frivillige være at finde på Dr. Louises Bro,
hvor de deler roser ud og sætter fokus på mødredødelighed.
Anja fra frivilliggruppen er projektleder i debatgruppen. D. 26. Maj holder de
et gratis debatarrangement om transkønnethed, som alle blev inviteret til.
5. Behandling af indkomne forslag
i.

Forslag om vedtægtsændringer

Forslag stillet af bestyrelsen:
Bestyrelsen havde udarbejdet et forlag til en række ændringer i vedtægterne.
I det udsendte materiale var de gamle vedtægter stillet op overfor de nye, og
ændringerne var gennemgået. Formanden uddybede baggrunden for
ændringer mundtligt. Især var der ændringer i sprogbrug samt i
sammensætning af bestyrelsen hvor IPPF kræver 20% unge under 26 år.
Forslaget blev vedtaget i sin helhed med samtlige stemmer undtagen én, der
stemte blankt. Du kan se de opdaterede vedtægter her:
http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=25955
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ii.

Forslag om valg af ny bestyrelsesleder

David Stodolsky havde fremsendt to forslag til generalforsamlingen:
1) Generalforsamlingen skal finde en ny bestyrelsesleder, der vil få S&S
tilbage på rette kurs ved at arbejde for at promovere reproduktive
rettigheder.
2) Bestyrelsen skal finde en ny generalsekretær, der udøver
administrative funktioner uden politisk bias og med respekt for
demokratiet
Formanden påpegede, at ifølge vedtægterne har generalforsamlingen ikke
mandat til at afskedige hverken generalsekretær eller formand, men de kan
give en henstilling til bestyrelsen herom. Det var bestyrelsens samlede
indstilling, at generalforsamlingen ikke støttede de fremsatte forslag.
Forslagsstiller var ikke selv mødt op og kunne dermed ikke give en mundtlig
begrundelse for sine forslag.
Begge forslag blev sendt til afstemning og de blev begge afvist med alle
tilstedeværende stemmer undtagen én, der stemte blankt.

6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af otte personer, der normalt vælges for en toårig periode.
Det betyder, at der i 2015 skal vælges (eller genvælges) fire personer.
I alt stillede 7 personer op til de fire pladser, der var på valg.
Alle havde indsendt kort skriftlig beskrivelse af sig selv og alle fik mulighed
for at give en kort mundtlig præsentation.
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Den nye bestyrelse består af:
Følgende blev valgt i 2015:

Følgende er ikke på valg og fortsætter

Josephine Obel (genopstillede)
Anders Dahl (genopstillede)
Sara Wondie (genopstillede)
Balkiss Ahmad (ny)

Bjarke Oxlund (formand)
Lene Stavngaard (næstformand)
Gitte Menaka Hansen
Marie Bruvik Heinskou

Suppleanter er på valg hvert år.
1 Maja Worm Frandsen,
2. Sabrah Møller
Formanden ønskede de nye kandidater tillykke og han takkede Siri Tellier,
som ikke genopstillede, for hendes store og engagerede arbejde i
bestyrelsen gennem årene.

7. Vedtagelse af næste års kontingent
Det blev foreslået, at satserne bibeholdes på det hidtidige niveau.
Der åbnes samtidig op for, at medlemmer kan oprette et støttemedlemskab,
hvor de giver en månedlig støtte til foreningens arbejde.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af intern revisor
Vibeke Beierholm blev med applaus genvalgt som intern revisor.
9. Eventuelt
Ingen forslag blev stillet.
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Bilag 1
Formandens beretning om 2014
”Den pjece skal smides ud – den er fra sidste år”, sagde min 6-årige datter
autoritativt ved morgenbordet i morges, da hun så Sex & Samfunds
årsberetning ligge klar til inspektion.
Men da jeg så kunne vise hende, at det Uge SEX diplom, som hænger på
køleskabet, fordi hun allerede i o. klasse har gennemført kursus om krop,
grænser og følelser, blev hun mere interesseret, fordi det passede med
gennemgangen af Uge Sex på side 10.
”Så er jeg jo også med i pjecen i år”, råbte hun begejstret – og syntes ikke
længere, at Sex & Samfund var lige til skraldespanden. Det synes jeg jo som
formand af mange gode grunde heller ikke – og de grunde skal jeg forsøge at
redegøre for i det, som følger.
I den trykte årsberetning for 2014 har vi valgt at gøre organisatorisk
bevægelse til et samlende begreb, fordi vi ganske enkelt er rykket frem på
skakbrættet med et stort antal brikker i det forgangne år. Mest iøjnefaldende
er naturligvis flytningen til de skønne lokaler på Amager Strand, som vi
befinder os i lige nu.
Vi gjorde i de første måneder af 2014 et kæmpe benarbejde for at finde
lokaler, der matchede de udviklingsmål, organisatoriske forandringer og
fleksibilitet, som Sex og Samfund fordrer med sine mange projekter og
aktiviteter. Vi havde ikke levnet ”lorteøen” mange chancer for at komme med
på vores liste, men da vi først stod her på Lergravsvej og mærkede
stemningen i denne her bygning indså vi, at S i 2300 S i virkeligheden ikke
står for Syd – men for 2300 Sex & Samfund.
Og vi er ikke alene i vores begejstring. Området omkring Amager Strandpark
og Metrostation Øresund blev i foråret 2014 af Politiken udråbt til at være
Københavns nye Manhattan med adgang til vand, luftfart, metro og nye
urbane trends. Her på Lergravsvej har vi kunne samle alle vores aktiviteter –
også en ny og forbedret klinik med undervisningslokaler – så vi nu har de
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mest optimale betingelser for både frivillige og ansatte. Vi har tilmed fået
option på udvidelse samt en klækkelig huslejerabat til at starte op på.
2014 blev også året, hvor Sex og Samfunds internationale afdeling i januar
overgik til en rammefinansiering fra Danida, som har gjort det muligt at tænke
længere og med en større grad af mulighed for at definere særlige
indsatsområder. Vi har som sådan ikke fået flere penge, men i stedet for
enkelvis projektfinansiering har vi fået en samlet ramme, som gør
organiseringen af arbejder meget mere fleksibel.
I februar deltog 279.000 skoleelever i (hvad der dengang var) den hidtil
største Uge 6 (….so last year by now….) – 359.000 deltog i 2015!!! Mens det
går godt for de seksuelle rettigheder hjemme, ulmer diskriminationen og
rettighedskrænkelserne i det internationale. I februar var Sex og Samfund
sammen med søsterorganisationerne indenfor seksuelle rettigheder derfor på
gaden i Hellerup for at demonstrere mod Ugandas antihomoseksualitetslovgivning. Det er naturligvis særlig trist, at lige præcis
vores største programland går den forkerte vej på dette område, men
glædeligt at vi med midler fra Operations Dagsværk og det Obelske
Familiefond har kunnet indlede programmer, der støtter LGBT-personer
(lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner) i regionen med base i nabolandet
Kenya.
I juni blev foreningens næstformand, og mangeårigt medlem af bestyrelse,
Lene Stavngaard, valgt til præsident for vores internationale netværks
(IPPFs), Europa-region – ved regionalmødet afholdt i Sarajevo. Det er en
stor glæde og ære, og derfor har vi også bedt Lene om at fortælle lidt om det
internationale arbejde under et senere punkt, fordi vi ofte glemmer IPPF og
dets betydning for alt, hvad vi gør.
I august var mange af os på Christiansborg, fordi det blev offentliggjort, at
Verdens største konference for kvinders sundhed og rettigheder skal
afholdes i København i maj 2016. Det bliver en kæmpe begivenhed, og Sex
og Samfund er kommet med i et konsortium, der skal være med til at
forberede hele hurlumhejet. En kærkommen mulighed for at slå et slag for
seksuelle og reproduktive rettigheder – også i en bredere offentlighed.
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I november samlede danske gymnasieelever så ind til fordel for LGBTpersoner i Kenya, Østafrika. Desværre var det en regnvåd dag, som gjorde,
at indsamlingen gav lidt færre midler, end OD almindeligvis forventer. Men
forberedelserne har allerede været i gang ”on the ground” – og Sex og
Samfunds internationale afdeling er nu ved at forberede en udvidelse af
vores aktiviteter i Kenya.
Apropos international – så blev chefen for International Afdeling, Tania
Dethlefsen, valgt til ny formand for et europæisk netværk af 34
organisationer, der arbejder for seksuel sundhed og rettigheder, EuroNGO.
Vi kan således bryste os af at have to stærke kvinder centralt placeret i det
europæiske NGO-miljø.
I det meste af 2014 gik vi imidlertid og var ret bekymrede over udviklingen i
finansieringen af Sex og Samfunds nationale aktiviteter. Tryg-fonden havde
meddelt, at de ville trække sig ud af Uge 6, men det var som om, det ikke
rigtig var gået op for de danske politikere, at Uge 6 var i fare. Mod slutningen
af året lykkedes det igennem en kæmpe indsats med lobbyarbejde i pressen
– men også bag tæppet – at sikre hele fem millioner til arbejdet hjemme. Pyha – hvor var det en nervepirrende omgang. Vi kunne næsten ikke få armene
ned – og så dog – for vi vidste samtidig, at det en tidsbegrænset ramme, og
at pengestrømmen potentielt ville kunne tørre ind igen indenfor et år.
Lykkeligvis kan vi nu med glæde, eufori og entusiasme fortælle, at Sex og
Samfund over de næste tre år er sikret en ramme på 10 millioner om året –
altså sammenlagt 30 millioner kroner, som gør, at vi endelig efter et årtis
møjsommeligt arbejde kan tænke lidt længere, lidt bredere – og selv definere
nye interessefelter og områder. Tak til hele sekretariatet og hele
undervisnings- og rådgiverkorpset for i mange år at levere professionalisme,
der virker og overbeviser – hver eneste dag året rundt.
Sex og Samfund er bevægelse på den gode måde – og på mange forskellige
måder. Derfor har vi også brug for nye vedtægter, ligesom vi har brug for en
ny strategi. Disse emnefelter har derfor været genstand for stor
opmærksomhed fra bestyrelsen, som har haft et højt aktivitetsniveau gennem
året. Særligt vil vi takke afgående bestyrelsemedlem Siri Tellier for hendes
store indsats med at berige Sex og Samfunds arbejde med sine faglige input.
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Man kunne blive ved – Hertoft-eftermiddage, frivillig-gruppens
arrangementer, osv. Det snurrer, syder og bobler alle vegne. Og har jeg en
stille bøn for det kommende år, så er det at flere medborgere skal kunne få
samme oplevelse som min datter af at kigge i vores årsberetning og med
begejstring råbe ud til verden, at det her handler om dem – eller vedrører og
berør dem! En ny generation af Uge 6 børn vokser op lige nu. Dem skal vi
have endnu bedre fat i – de skal være en del af vores bagland. Vi skal have
bedre fat i folkedybet, hvis vi skal blive ved med at kunne kalde os en
græsrodsorganisation.

Amandla!
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Bilag 3
Billede af bestyrelsen

Fra venstre: Generalsekretær Bjarne B. Christensen, Anders Dahl, Balkiss
Ahmad, Josephine Obel, Gitte Menaka Hansen, bestyrelsesleder Bjarke
Oxlund, Sara Wondie og Lene Stavngaard (Marie Bruvik Heinskou er ikke
tilstede)
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