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Referat af HBM 3a/2019 
den 26. april 

på Hotel Nyborg Strand 



1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor. 

 

2. Referater 

Referatet for HBM 2 blev godkendt med den bemærkning, at Facebook benytter algoritmer og ikke 

logaritmer. 

 

3. Eventuelle meddelelser 

Intet at bemærke. 

 

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. Internationalt 

Oliver præsenterede et forslag vedr. tættere samarbejde med Amnesty Tyrkiet på både 

management- og governance-niveau. 

HB’s engagement i samarbejdet forankres i Internationalt Udvalg med to kontaktpersoner fra HB 

samt én repræsentant fra sekretariatet. 

Den internationale bestyrelse har indkaldt til haste-Global Assembly for at få en hurtig beslutning 

om, at Amnesty ikke investerer i fossile brændsler, så vi troværdigt kan deltage i den internationale 

klimakonference i september måned. Der er kommet forskellige opklarende spørgsmål til den 

internationale bestyrelse fra østrigsk afdeling, og svarene sendes rundt til HB, når de kommer, og 

så kan HB diskutere dem via mail. 

Kristoffer påpegede, at hvis man skulle agere djævelens advokat i forhold til forslaget, kunne man 

med rette efterspørge et overblik over, hvad det reelle omfang af Amnestys anslåede CO2-

understøttende investeringer udgør sammenholdt med den fremtidige administrative byrde ved at 

screene alle mulige placeringer af likvide midler, men disse overvejelser vil formodentlig blive 

inddraget af den arbejdsgruppe, som IB foreslår nedsat. 

Hovedbestyrelsen er positiv over for processen. 

 

6. Eventuelt 

To artikler fra dagens Berlingske blev diskuteret.  


