GENERALFORSAMLING 2016
Referat fra 60 års jubilæumsgeneralforsamling
Tid: tirsdag den 31. maj 2016 kl. 16 – 19.00 + reception
Sted: Sex & Samfund, Lergravsvej 59, 2300 Amager
Referat
Forud for den egentlige dagsordensbestemte generalforsamling, havde medlemmerne mulighed
for at mødes med afdelingschefer, ledere og frivillige ved 6 forskellige borde, hvor man kunne
høre om organisationens arbejde og udfordringer, samt stille spørgsmål og komme med forslag (se
program oplæg i bilag 1). Hvert medlem kunne i alt besøge tre borde med 20 minutter ved hver.
Der var rigtig mange gode diskussioner og spørgsmål til alle aspekter af Sex & Samfunds arbejde.
1)

Valg af dirigent
Christian Graugaard blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamling var blevet indkaldt rettidigt.

2)

Bestyrelseslederens beretning, v, Bjarke Oxlund
Bestyrelsesleder fremlagde med udgangspunkt i den udsendte årsberetning 2015 (se her
http://www.sexogsamfund.dk/sex-samfund/om-sex-samfund/aarsberetning.aspx )
beretning for året der gik og beskrev de udfordringer, som Sex & Samfund står overfor.
Beretningen blev godkendt.

3)

Regnskab 2015 og budget 2016 v. generalsekretær Bjarne B. Christensen
Sex & Samfund kom ud af 2015 med sin hidtil højeste omsætning på 43 millioner kr.
Årsresultatet landede med et overskud på 221.000 kr på den ordinære drift, mens
foreningens egenkapital voksede til 10,7 mio. kr. Det er et ganske tilfredsstillende
resultat, der ruster Sex & Samfund fint til at løfte de mange opgaver og udfordringer, som
venter.
I gennemgangen af regnskabet fokuserede generalsekretæren på
• Den gennemgående vækst siden 1997, men dog med fluktuationer i de enkelte år.
• Administrationsudgifterne lå pænt konstant og var ikke forholdsmæssigt vokset i takt
med resten af organisationen
• Foreningens nationale og internationale engagement var ca. lige store og var med til
at give en rigtig god balance og gensidig værdi i Vores arbejde ude og hjemme.
• Foreningen havde også en god spredning i indtægterne på en lang række forskellige
kilder. Dog var der en klar overvægt at midler fra stat, region og kommuner. Vi
fokuserer på at skaffe flere midler fra private, fonde og virksomheder, så vi kan blive
bedre til at modstå politisk skiftende prioriteringer.
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•

Budget 2016 forventes som i 2015 at lande på 43 mio. kr. Det nye er, at bestyrelsen
har valgt at investere i en række fundraisinginitiativer, hvilket indebærer et
budgetteret underskud på 1, 3 mio. kr. Går det godt vil resultatet blive bedre i løbet af
2016.

4) Sex & Samfunds planer og debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske
prioriteringer
Med baggrund i bestyrelseslederens beretning og den økonomiske beretning samt drøftelse
rundt i huset tidligere, blev der åbnet for spørgsmål og kommentarer til S&S fremtidige
arbejde.
Det gav anledning til ros til, at frivilligaktiviteterne var vokset betydeligt, og at der var rigtig
mange nye, gode planer. Bl.a. er vi blevet holdningsparter for Roskilde Festivallen, hvilket
kommer til at udgøre en fantastisk platform for arbejdet med unge.
Der blev også udtrykt ros til Sex & Samfunds nye strategi og den meget korte, klare udgave,
som var udarbejdet.
Der blev spurgt ind til, om vi ikke skulle arbejde mere med flygtninge og indvandrere. National
chef redegjorde for en række forskellige initiativer, der var i gang og under planlægning.
Afslutningsvis blev beretningen godkendt med akklamation.
5)
Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag, som efterlyste en procedure for, hvordan S&S giver evidensbaseret information. Det rejste en god debat om både, hvordan S&S kvalitetssikrer oplysninger
og rådgivningsydelser..
Efter en længere drøftelse af forslaget, besluttede generalforsamlingen at henstille til
bestyrelsen, at der iværksættes en proces, som sætter fokus på, hvordan Sex & Samfund
arbejder med kvalitetssikring, og hvilke procedurer der findes i forhold til at tilvejebringe den
bedste tilgængelige evidens..
6)

Valg til bestyrelse
Der var indkommet fem kandidater, der stillede op til bestyrelsen til de fem pladser, som
skulle gen- og nybesættes. Efter alle kandidater havde præsenteret sig selv og dirigent
havde sikret sig ikke flere ønskede at stille op, blev de fem opstillede valgt med
akklamation. Dernæst blev der efterlyst kandidater til suppleant posten, og her stillede to
kandidater op til de to pladser. Også de blev så valgt med akklamation.
Bestyrelsen ser per 1.juni 2016 således ud:
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Følgende blev valgt i 2015 for 2 år:
•
•
•
•

Josephine Obel
Anders Dahl
Sara Wondie
Balkiss Ahmad (23 år)

Følgende blev valgt 31.maj 2016
•
•
•
•
•

Bjarke Oxlund (bestyrelsesleder)
Lene Stavngaard
(vicebestyrelsesleder)
Gitte Menaka Hansen
Marie Bruvik Heinskou
Maria Jacobsen (23 år)

Suppleanter er på valg hvert år.
1 suppleant: Nathalie Stender
2. suppleant: Tinne Geiger

7)

Vedtagelse af næste års kontingent – fortsatte uændret
• individuelt medlemskab koster kr. 125, men med opfordring til at tegne et
månedligt støtte medlemskab.
• Studentermedlemskab og pensionistmedlemsskab koster kr. 75
• Organisationsmedlemskab koster kr. 500

8)

Valg af intern revisor. Vibeke Beierholm valgte at stoppe som intern revisor efter mange
års indsats. Hanne Risør var villig til at stille op og blev valgt med akklamation.

9)

Eventuelt. Alle var indbudt til juliæumsreception med middag og vin.

kl. 19.30 – 60 års jubilæums reception
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Mød, hør om og spørg ind til Sex & Samfunds arbejde og visioner
TIDSPLAN:
Vi arrangerer seks borde hvor forskellige dele af Sex & Samfunds virke kan drøftes og udfoldes.
 KL. 16.15 – Velkomst OG INTRODUKTION I PLENUM, V Bjarne og Bjarne
o Kl. 16.30 – 1. runde : vælg et af de seks bord hvor du gerne vil høre nærmere
o Kl. 16.50 – 2. runde : vælg et af de seks bord hvor du gerne vil høre nærmere
o Kl. 17.10 – 3. runde : vælg et af de seks bord hvor du gerne vil høre nærmere
 Kl. 17.30 – alle mødes i plenum til kort opsamling
Bord 1 - Bestyrelsesleder Bjarke Oxlund og præsident for IPPF Europa Lene Stavngaard
Hør fx. om:
• Hvordan kan Sex & Samfund udvikle sig som en stærk folkelig bevægelse?
• Hvad er de vigtige punkter for bestyrelsen i de kommende år?
• Sex & Samfund er en af IPPFs 158 nationale medlemsorganisationer. Hvilke udfordringer står IPPF med i de
kommende år?
Bord 2 - Sex & Samfunds frivillige aktivister
Hør fx. om:
• Hvad laver de frivillige, og hvordan organiseres det frivillige arbejde?
• Hvorfor er der brug for frivillige i Sex & Samfund?
• Hvad er målet med det frivillige arbejde?
• Hvorfor bliver man frivillig i Sex & Samfund?
Bord 3 - Generalsekretær Bjarne B. Christensen
Hør fx. om:
• Hvordan vil Sex & Samfunds nye fem årige strategi forandre vores arbejde i de kommende år?
• Hvilke særlige udfordringer skal vi som Danmarks ledende seksuelle og reproduktive rettighedsorganisation
fokusere på?
• Er der stadig brug for Sex & Samfund i det danske samfund?
Bord 4 - Vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen
Hør fx. om:
• Hvordan kommer Sex & Samfund helt ud over rampen – hvordan får vi en bred skare i den danske befolkning
til at bakke op om vores sag?
• Hvem vil give penge til vores sag? Hvor meget kan vi bede almindelige danskere om at give?
• Hvor skal den danske lovgivning laves om, så den fremmer seksuelle og reproduktive rettigheder?
• Hvordan bliver seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder en hjørnesten i dansk ulandsbistand
Bord 5 - National chef Marianne Lomholt
Hør fx. om:
• Har børn og unge i Danmark snart brug for mere seksualundervisning?
• Hvad er de problemer med unge og de sociale medier, som har fyldt medierne? Og hvad er Sex & Samfund
rolle i den debat?
• Hvad bruger børn og unge Sexlinien og Privatsnak til?
• Er forældre kvalificerede til at tale med børn og sex, køn og krop?
• Hvordan er Sex & Samfund gået ind i området ældre og seksualitet?
• Hvilke målgrupper savner du, at Sex & Samfund har fokus på?
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Bord 6 - International chef Susanne Adelhardt Jensen
Hør fx. om:
• Hvilke prioriteter har Sex & Samfund i det internationale arbejde?
• Hvordan bidrager reproduktiv sundhed til bæredygtig udvikling?
• Hvordan bidrager Sex & Samfund til nedbringelsen af mødredødelighed?
• Hvad rør sig i LGBT rettighedskampen i Kenya?

