
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet afholdes onsdag den 1. februar, da de oprindeligt planlagte møde søndag den 15. 
januar måtte udskydes pga. sygdom. 
 
TIL STEDE  
Nina Monrad Boel  
Trine Christensen, sekretariatet  
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa  
Oliver de Mylius  
Sophie Jo Rytter  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet  
 
AFBUD  
Martin Isenbecker 
Fatima Madsen (deltog vedr. lægegruppens ansøgning under pkt. 5 via telefon) 
Ole Ankjær Madsen  
 
 
GÆSTER  
Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)  
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-4) 
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 4 og 5) 
 
ORDSTYRER  
Nina Monrad Boel, ved pkt. 5 om lægegruppen dog Sophie Rytter 
 
REFERENT  
Erik Jenrich Sørensen  
 
Dagsorden 
  
1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2016 samt Eventuelle meddelelser 
3. Økonomi 
4. Strategi og KPI’er 
5. Organisatoriske sager 
6. Landsmødet 2017 
7. Evaluering af mødet 
8. Eventuelt 
  

Referat af HBM 1/2017 
den 1. februar 

på sekretariatet, Gammeltorv 



1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt som ovenfor. 
 
2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2016 samt Eventuelle 
meddelelser 
Referatet af HBM 7/2016 blev godkendt. 
Trine orienterede om processen vedr. tidligere generalsekretær Lars Normann Jørgensens bog. 
Sekretariatet fremsender de relevante aftaler til HB. 
 
Louise Bonnevie er af personlige årsager udtrådt af hovedbestyrelsen. HB bød velkommen til 
Ole som fuldt medlem af HB 
 
 
3. Økonomi  
Poul orienterede om det foreløbige årsresultat for 2016. Resultatet ser ud til at blive cirka en 
million kroner bedre end forventet. 
 
Der ser primo ud til at blive en fri reserve på omkring 14 millioner, hvilket vil være større end 
reservekravet. HB diskuterede derfor muligheden af at give et ekstraordinært bidrag til det 
internationale system. 
 
HB besluttede at bede sekretariatet undersøge nærmere, hvad beløbet ville gå til, og hvordan 
beløbet kunne bevilges i flere rater under betingelse af, at vores økonomiske forudsætninger 
holder. 
 
Henrik gennemgik de foreløbige fundraisingresultater for året i forhold til de valgte 
nøgleindikatorer (KPI’er). 
 
Nina spurgte ind til konsekvenserne af, at vi gik 5.000 under det forventede medlemstal i 2016, og 
Henrik svarede, at der er en konstant afvejning mellem antallet af medlemmer og et enkelte 
medlems bidrag. Det langsigtede mål er fortsat 100.000 medlemmer i alt. De grundlæggende 
strategiske mål ændres ikke uden dybe diskussioner med HB.  
 
 

4. Strategi og KPI’er 
Dan gennemgik oplægget til strategiske KPI’er på menneskerettighedsområdet. 
 
Der udarbejdes forandringsteorier (TOC’er) på de prioriterede strategiske områder som grundlag 
for det videre valg af KPI’er.  
 
I første halvår satses særligt på flygtningekampagnen, som der også følges op med i andet halvår, 
ikke mindst i forbindelse med kommunalvalget. 
 



Kampagnen for forsamlings- og ytringsfrihed forventes at komme til at blive lanceret på 
Ungdommens Folkemøde til september. 
 
Med hensyn til det strategiske mål om at sikre kvinder og LGBTI personer mod overgreb og 
diskrimination ønsker HB et besøg på HBM 2 vedrørende arbejdet med udgivelsen af en 
international intersex Amnesty-rapport.  
 
Arbejdet for at sikre en stærkere bevægelse er fortsat højt prioriteret, og ikke mindst hvordan vi 
får tvivlere til at give os opbakning, og hvordan vi får dem engageret videre. Vi ønsker desuden at 
være mere til stede i lokale og regionale medier. 
 
Trine understregede, hvor meget begivenhederne i 2016 og januar 2017 har vist vigtigheden af, at 
vi styrker bevægelsen og bliver mere synlige i gaden og i debatten, sådan som vores strategi 
lægger op til. 
 
Sophie spurgte ind til indikatorerne, der nærmest er blevet omskrivninger af indsatsområderne, og 
hvordan man kan måle dem. Dan svarede, at vi først kan måle og følge med, når vi har targets, 
grundlinjer og nøgleindikatorer på de forskellige områder. 
 
Nina spurgte ind til, hvorvidt vi kunne være mere ambitiøse med hensyn til at opbygge tætte 
relationer til flygtninge og uddannelse af youth-aktive. Dan svarede, at han vil gå tilbage og 
undersøge, om ambitionsniveauet er højt nok, men han understregede vigtigheden af at 
relationerne vil kunne repræsentere menneskerettighedsproblematikker i offentligheden. 
 
Oliver spurgte ind til deling af resultater om folkelig opbakning med andre Amnesty-afdelinger, og 
Dan svarede, at der allerede sker en høj grad af deling. 
 
 
 
5. Organisatoriske sager 
HB diskuterede et oplæg vedr. HB’s kontakt med aktive. HB ønsker at få indspillet en video med et 
budskab til medlemmerne i forbindelse med HBM 2, hvor man inviteres til at kontakte og møde 
HB. Dette præsenteres endvidere i en mail til grupperne før landsmødet 
 
Sekretariatet blev bedt om at skrive et kort manuskript til HBM 2. 
 
Hovedbestyrelsen behandlede en ansøgning fra lægegruppen, i hvilken forbindelse formanden, som er 
medlem af lægegruppen, erklærede sig inhabil og overlod ordstyrerrollen til Sophie. Fatima deltog via 
telefon.  

Trine præsenterede projektet, der handler om at få samlet og præsenteret al den viden, som 
lægegruppen har indsamlet i forbindelse med sin årelange indsats med torturundersøgelser. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte bevillingen, og Nina overtog herefter igen ordstyrerrollen. 
 
 



6. Landsmødet 2017 
Hovedbestyrelsen diskuterede mulige nye kandidater til HB.  
 
Trine fortalte om de mange spændende talere til årets landsmøde. 
 
 
7. Evaluering af mødet 
Intet at bemærke. 
 
8. Eventuelt 
Der gennemføres en evaluering med ekstern facilitator umiddelbart efter HBM 2. 
 
 
 


