
 

 

 

 

 

TIL STEDE  
Sara Tamim Abawi 
Anne Katrine Andersen, pkt. 4-7 
John Hansen 
Ole Ankjær Madsen   
Oliver de Mylius 
Kristoffer Nilaus Olsen 
Mikala Satiya Rørbech 
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet 

 
AFBUD 
Trine Christensen, sekretariatet 
Michael Danielsen 
 
GÆSTER 
Anita Andersen, sekretariatet, pkt. 1-4 
Poul Danstrup Andersen, sekretariatet 
Dan Hindsgaul, sekretariatet 
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet 
 
ORDSTYRER 
Oliver de Mylius 
 
REFERENT 
Erik Jenrich Sørensen 

DAGSORDEN 
1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 
2. Referater 
3. Eventuelle meddelelser 
4. Gennemgang af program for generalforsamlingen 
5. Covid-19 pandemiens betydning for økonomien 
6. Internationalt 
7. Eventuelt 

  

Referat af HBM 3a/2020 
den 24. april 

via Zoom 



1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 
Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor. 

 
2. Referater 
Landsmødet er ikke afløst, som der stod skrevet i referatet fra HBM2, men aflyst og ændret til en digital 
generalforsamling. Med denne bemærkning blev referatet godkendt. 

 

3. Eventuelle meddelelser 
Formanden takkede John, som havde sit sidste HB-møde. 

 

4. Gennemgang af program for generalforsamlingen 
Programmet blev gennemgået punkt for punkt via dirigentens drejebog, og diverse detaljer i forbindelse 
med generalforsamlingens afholdelse blev afklaret. 

HB indstiller Hans Hüttel som Election Officer. 

HB indstiller Hans Evermann, Birgit Buddegård og Farah Sabouri-S til det særlige udvalg. 

HB overvejer på HBM 4 muligheden for at indstille vedtægtsændringer vedrørende muligheden for at 
afholde et digitalt landsmøde, hvornår der er deltagere nok til, at landsmødet er gyldigt samt evt. andre 
ændringer, f.eks. i forbindelse med muligheden for ekstraordinære landsmøder. 

 

5. Covid-19 pandemiens betydning for økonomien 
Henrik og Poul gennemgik to scenarier for, hvorledes Covid-19 pandemien må forventes at påvirke 
foreningens økonomi, idet Face2Face og Door2Door aktiviteterne har måttet indstilles. 

Prognoserne er endnu meget usikre, men det må forventes, at det budgetterede overskud i år ændres til et 
underskud. Der forventes et underskud på omkring 600 tusinde til 900 kroner. HB accepterer, at et 
underskud på under en million kan tages fra reserverne uden yderligere konsultation af HB. 

Eftersom pandemien rammer næsten alle nationale sektioner, betyder det, at Amnestys internationale 
sekretariat (IS) kan se frem til væsentligt lavere bidrag fra de nationale sektioner i den kommende tid.  

Anne Katrine spurgte ind til muligheden for at styrke den digitale fundraising på internationalt plan, og 
Henrik svarede, at det gør man, men at det ikke er nok til at opveje tabet af de øvrige aktiviteter.  
Vi har lige i dansk afdeling fået indkørt en ny CRM-database, som væsentligt vil styrke dansk afdelings 
digitale kommunikation fremover. 

Oliver spurgte ind til, hvorledes corona påvirker medarbejdernes velvære. Dan fortalte, at man har lagt 
nogle planer ned og overført en del medarbejdere til corona-relateret menneskerettighedsarbejde, og at 
fokus i øvrigt er på at understøtte fundraising og engagement ift. både eksisterende og potentielle 
medlemmer og støtter. 

Henrik fortalte, hele udgangspunktet har været tryghed og sikkerhed for medarbejderne. De første 
medarbejdere en nu tilbage på sekretariatet, men ingen bliver presset til at komme ind, og teamlederne 
har gennemført samtaler med de enkelte medarbejdere om deres ønsker. Men der er en grænse for hvor 



mange, der kan være på sekretariatet under retningslinjerne for at holde afstand. Dan fortalte, at især 
medarbejdere, der er alene med børn, har været presset, og at mange medarbejdere har lyst til at komme 
tilbage og at se hinanden. Selvom der er en god stemning og var tale om en ret smertefri overgang til at 
arbejde sammen virtuelt, er der ingen tvivl om, at der har været tale om et produktivitetstab.  

Oliver takkede for orienteringen og understregede, at HB også fremadrettet ønskes orienteret om, hvordan 
corona påvirker medarbejdernes velvære og Amnestys virke i øvrigt. 

 
6. Internationalt 
Der er kommet en forespørgsel fra det Internationale Sekretariat, der ønsker, at sektionerne skal stemme 
om, hvorvidt Global Assembly skal udskydes helt, indtil det er muligt at holde et fysisk møde, eller om 
sektionerne ønsker at afholde et reduceret Global Assembly digitalt. Deadline for svar er den 5. maj. 

Henrik bemærkede, at der lægges op til en hastebeslutning vedrørende en ny Distribution Model for 
bevægelsen, og at der kan komme et ekstraordinært digitalt Global Assembly om dette. 

Poul sidder i arbejdsgruppen vedrørende en ny Distribution Model. 

HB diskuterer emnet videre digitalt. 

7. Eventuelt 

Oliver takkede John for tro tjeneste. 

 

 


