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1. Handleplan 2022-23.  

Bestyrelsen drøftede oplægget til handleplan for 2022-23 og aftalte nedenstående justeringer: 

Bestyrelsen vurderede, at der var brug for at være opmærksom på sprogbrug. Dokumentet er internt, men det bør læses 
igennem for unødigt kancellisprog. 

Bestyrelsen ønskede, at dokumentet eksplicit refererer til strategien, og at strategi-figuren indsættes. 

Bestyrelsen drøftede det videre arbejde med mål og succeskriterier. Sekretariatet genbesøger succeskriterium 3.1.2 om 
aktioner på frihedsområdet for at sikre, at det er relevant i forhold til den ønskede impact. 

Bestyrelsen ønskede en underrubrik i forbindelse med indsatsen for Ukraine. 

Sekretariatet ser på prioriteringer og virkemidler i forhold til de tre organisatoriske hovedindsatser. 

Bestyrelsen ønskede, at overskriften om klima rettes til, så det er tydeligt, at indsatsen handler klimakrisens indflydelse på 
menneskerettighederne. 

Bestyrelsen foreslog at nedsætte gravergrupper af frivillige på tech for at få yderligere viden ind, som det f.eks. er gjort med 
fire specialestuderende i forbindelse med Ellebæk. Sekretariatet har indledt en alliance med partnere som 
Ingeniørforeningen, PROSA og Danske Advokater. 

Sekretariatet undersøger, om det kan præciseres, hvornår et virkemiddel bruges reaktivt eller proaktivt, fx i forbindelse med 
virksomhedsarbejdet og tech. 

Henvisningerne [Se også 7.4] og [Se også 7.1] på side 4 rettes til. 

Det blev aftalt, at Vibe og bestyrelsen i forbindelse med BM7 drøfter, hvordan handleplanen har fungeret for prioriteringen af 
MR-arbejdet. 

Med disse bemærkninger blev dokumentet vedtaget. 

 

2. Evt. 

På BM3a fredag før landsmødet bliver der afsat tid til at gennemgå bestyrelsens roller på landsmødet. 

Nete kan ikke komme til Danmark i forbindelse med landsmødet, da hun er i Kenya. Sara er ligeledes i Sierra Leone. 

På landsmødet kommer der mere om den nye globale strategi søndag som platform for Ninas besøg fra IB. Derfor er der ikke 
planlagt nogen strategiworkshop lørdag. 

 


