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1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor. 

 

2. Referater 

Referatet af HBM 2 blev godkendt. 

 

3. Eventuelle meddelelser 

HB har gennemført lederudviklingssamtale (LUS) med generalsekretæren. 

 

4. Gennemgang af program for landsmødet 

Programmet blev gennemgået punkt for punkt og diverse detaljer for landsmødets afholdelse 

afklaret. 

Hovedbestyrelsen fordelte sig på de forskellige sessioner. 

 

5. Policy-oplæg op til Global Assembly 

Hovedbestyrelsen diskuterede de policyoplæg om narko, abort og klimaforandringer op til Global 

Assembly, der skal behandles på landsmødet. Oliver orienterede som midlertidig formand for 

Internationalt Udvalg (IU) om diskussionerne i IU og på European Regional Forum. 

Det blev på European Regional Forum afklaret, at vi også skal betale assessment af det tilskud, vi 

giver til det europæiske kontor. Det videre bidrag skal diskuteres videre på HBM 4. 

Forslaget vedr. hel eller delvis afkriminalisering af narko er endnu ikke endeligt fastlagt, men der er 

lavet et meget grundigt forarbejde på området. Hovedbestyrelsen diskuterede fordele og ulemper 

ved forslaget. 

På HBM 3b opsamles i forhold til diskussionerne på landsmødet og praktikken omkring den videre 

proces. 

Med hensyn til forslaget om en revision af abortpolitikken er det vigtigt at få nærmere defineret, 

hvad der lægges i begrebet fri abort. HB ønsker kontakt med lægegruppen vedr. spørgsmålet. 

På European Regional Forum deltog Oliver i en workshop vedr. klimaforandringer, men der er stor 

forskal på, hvor dybt afdelingerne mener, at Amnesty skal involvere sig i diskussionerne. 

 

6. Eventuelt 

Mousta takkede for sin tid i HB. 


