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Referat af HBM 1/2021 
den 16. januar 

online via Microsoft Teams 



1. Endelig fastlæggelse af dagsorden 

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor. 
 
2. Godkendelse af referat fra HBM 7/21 

En sætning, der var skrevet dobbelt pga. korrekturfejl, blev fjernet. 
 
3. Eventuelle meddelelser 

Intet at bemærke. 
 
4. Økonomien 

Trine og Henrik orienterede mundtligt om økonomien. Det endelige årsregnskab præsenteres på HBM 2.  

Vi forventer et lidt større overskud end budgetteret primært pga. underforbrug i forbindelse med Covid-19 
og hertil en vellykket special appeal og højere engangsdonationer sidst på året, end forventet. Det er 
muligt, at stigningen i engangsdonationer hænger sammen med synlighed i forbindelse med forsøget med 
tv-reklamer. 

Der testes pt. nye metoder for fundraising i denne tid, hvor vore aktiviteter er begrænset af restriktionerne. 

5. Prioriteter i 2021 

Dan og Henrik præsenterede et oplæg til sekretariatets prioriteter for 2021 med udgangspunkt i de 
strategiske pejlemærker, som HB godkendte på HBM 7/20. 

Processen for udarbejdelsen af en ny dansk strategi i forlængelse af den kommende internationale strategi 
blev gennemgået. 

Mikala spurgte ind til prioriteringen af flygtningearbejdet, og Dan fortalte, at vi sekretariatet laver opgaver 
på området, selvom det ikke er en stor prioritet for 2021. 
 
Henrik gennemgik forskellige områder, hvor gode resultater er afhængige af et effektivt samarbejde på  
tværs af teams. 
 
Vi arbejder med, hvordan vi får fortalt medlemmer og andre, hvad vi laver, også før vi når de store 
resultater. 

Vi har et særligt fokus på at skaffe fondsmidler til den internationale bevægelse. 

Vi har fokus på at få aktivister videre fra indgangsniveauet og til et højere niveau. 

Der er særligt fokus på at måle effekten af vores kommunikation og på at sikre den bedst mulige brug af 
dansk afdelings midler. 

Mikala var glad for oplægget. Hun så gerne ekstra kolonner med forventet output og hvad, der prioriteres 
ned. 

Trine sagde, at der i forbindelse med Bridging Paper i dette overgangsår er en mere udførlig rapportering 
om aktiviteterne i et niveau, som HB ikke normalt beskæftiger sig med, og at vi må evaluere, om det er 
hjælpsomt fremadrettet. 



Dan gennemgik på Saras opfordring den fremsendte kalender for 2021 inklusive sekretariatets rapportering 
og behandlingen af emner i forhold til HB i 2021.  

Oliver spurgte ind til sekretariatets forventede evne til at hoppe med på opståede emner i årets løb, og 
Trine svarede, at der er frie ressourcer til at reagere på opståede sager, primært på emner der ligger i 
forlængelse af vores strategiske prioriteter. 

Dan fortalte, at vi undersøger muligheden for at rykke stort ud med Skriv for Liv sidst på året. 

Der forventes ikke så meget ekstra arbejde i forbindelse med corona i 2021, som den indsats vi 
mobiliserede i løbet af 2020. Trine tilføjede, at vi desværre altid kan kritiseres for at lave for lidt, da der er 
alt for mange mulige problemer at tage fat på. 

Ole sagde, at vi skal søge for altid at være så synlige og langt fremme i pressen, at de naturligt går til 
Amnesty for information. 

Mikala støttede Ole og efterlyste en niveaudeling af aktiviteterne, så det er klart, hvad vi bruger flest 
ressourcer på, med mobilisering af aktive osv, og hvilke som er mere reaktive emner. 

HB godkendte sekretariatets opdaterede forslag til prioriteringer i 2021. 

HB godkendte sekretariatet opdaterede forslag til rapportering og HB-behandling i 2021. 

 
6. Landsmødet 2021 
Oliver indledte efter pausen med at fortælle om en række menneskerettighedsfremskridt, som vi skal 
huske at markere i forbindelse med landsmødet. 

Oliver og Erik præsenterede arbejdet i vedtægtsudvalget med at udvikle et forslag til vedtægtsændringer i 
2021 vedrørende formalisering af online landsmøder, indkaldelse til landsmødet og ændring af 
hovedbestyrelsens navn til bestyrelsen. Kristoffer fortalte om et yderligere ændringsforslag, der har været 
overvejet, men som er taget ud for ikke at gøre diskussionerne på landsmødet 2021, der også bliver online, 
for komplicerede. 

HB vedtog at indstille vedtægtsændringerne til vedtagelse på landsmødet. 

Der gennemføres en høringsproces før landsmødet 2021. Sekretariatet udarbejder en kort tekst til 
vedtægtsændringerne op til landsmødet. 
 
Det kommende HB blev diskuteret og mulige nye kandidater nævnt. 

Oliver falder for seksårsreglen og kan ikke stille op igen.  

Ole genopstiller ikke. 

Mikala og Anne Katrine er på valg, og Sheila stiller op igen efter at have været suppleant i år.  

Oliver fortalte om yderligere fire personer, der er interesserede i at stille op. 

Dan fortalte om planerne for arrangementet af online landsmøde 2021, og hvordan arbejdsgrupper og 
diskussioner forventes at fungere. 



Solveig foreslog, at vi, såfremt corona tillader det, samler HB på sekretariatet under landsmødet og om 
søndagen efter landsmødet. Kristoffer sagde, at vi på forhånd skal have vedtaget en grænse for hvor 
mange, vi ønsker at være samlet i forhold til corona. 

Mikala sagde, at vi muligvis kunne interviewe HB kandidater på sekretariatet under landsmødet. 

Kristoffer anbefalede en platform til at vise videoer til mange på én gang. 

Sara havde en ide til en international gæst til landsmødet, og Oliver foreslog en præsentation af den 
kommende internationale generalsekretær, Agnès Callamard. 

Sekretariatet kommer med et oplæg til forskellige optioner til hovedbestyrelsesvalget. Bestyrelsen nikkede 
til et princip om, at træffe et valg om metode i tilstrækkelig tid inden landsmødet, for at sikre god 
planlægning og gennemførsel, selvom der vil være risiko for foranderlige rammer og betingelser også til 
april.  

HB indstiller Claus Høxbro til dirigent for landsmødet. 

HB diskuterede muligheden for at invitere andre Amnesty-sektioner. Oliver skriver ud og inviterer de 
skandinaviske sektioner. 

Mikala blev udpeget til HB’s tovholder op til landsmødet. 

 

7. Organisatorisk 

Regional Meeting bliver online igen i år. Der er ikke helt sikkert hvor mange, der får lov at deltage i år. 
Oliver skriver ud, når der kommer yderligere besked. 

Mellem pkt. 7 og 8 var indlagt en workshop om racisme og racial bias v/ Tess Skadegård Thorsen. 

8. Evaluering af mødet 
HB var meget glad for workshoppen. Sara opfordrede til, at der udarbejdes en introduktion til emnet for 
nye HB’ere. 

 
9. Eventuelt 
Intet at bemærke 

 
10. Bestyrelsens tid 
Punktet refereres ikke. 

 
 


