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VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 
LØRDAG 29. FEBRUAR 13.00 – 16.00 

UBUNTU HUSET 
KØBMAGERGADE 43, 1150 KØBENHAVN 

 
 
13.00: VELKOMST 

 

13. 10: NOGLE VIGTIGE FREDSPOLITISKE AKTIVITETER 2020 

 

Vi indleder med inspirerende oplæg fra mennesker, vi samarbejder med om 

borgerforslag og kampagne for dansk ratificering af FN’s atomvåbenforbud,   

Påskens klima- og fredsmarch, klima- og fredaktiviteterne på folkemødet i 

Allinge og konferencen om fredsministerier i Østersøområdet på FN’s fredsdag. 
 

14.45: PAUSE 

 

15.00: ORDINÆRT ÅRSMØDE 
 

Dagsorden efter vedtægterne:   

 

1. Valg af dirigent og referent   

2. Bestyrelsens beretning v. formand Hasse Schneidermann  

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen  

4. Stadfæstelse af nye medlemmer  

5. Behandling forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen (Se bilag 1)  

6. Arbejdsplan for det kommende år v. bestyrelsen (Se ovenfor) 

7. Godkendelse af budget til gennemførelse af arbejdsplanen v. bestyrelsen 

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant  

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  
10. Eventuelt   

 

Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på de efterfølgende sider. 
 

Link til nuværende vedtægter:  

http://www.fredsministerium.dk/pdf/180000Vedtaegter.pdf  

 

 

http://www.fredsministerium.dk/pdf/180000Vedtaegter.pdf
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BILAG 1  
 

Til dagsordens punkt 5  
 

Forslag til vedtægtsændringer  
 

Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter ændres på 3 områder: 

• At foreningens navn ændres til dette mere mundrette, Fredsministerium 

• At formålet justeres, så det i højere grad afspejler vort arbejde på at ændre dansk 

sikkerhedspolitik i fredelig retning. 

• At optagelse af nye medlemmer forenkles og alt vedr. medlemsbeviser skrives ud af 

vedtægterne  

Det giver følgende konkrete forslag til vedtægtsændringer: 

 
§1. Navn og hjemsted  

 

Stk. 1:   

Den nuværende tekst:  
Foreningens navn er fredsministerium.dk 

 

Foreslås ændret til: 

Foreningens navn er Fredsministerium 
 

§ 2 Formål 

 

Den nuværende tekst: 
 

Stk. 1. Foreningens formål er: 

a) at arbejde for oprettelse af et fredsministerium i statens regi. 

b) at igangsætte og koordinere aktiviteter der fremmer oprettelsen af et fredsministerium 

– herunder deltagelse i de kommende Folkemøder (p.t. på Bornholm) samt nedsættelse 

af arbejdsgrupper, der skal skabe debat om emnet i den danske offentlighed.   

Foreslås ændret til: 

 

Stk. 1.  

Foreningens formål at ændre dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, så den ikke længere bygger 
på magt, konfrontation og militære midler, men i stedet bygger på en aktiv indsats for dialog 

og fredelig konfliktløsning.  Derfor foreslår vi, at dansk sikkerheds- og forsvarspolitik samles i 

et fredsministerium i statslig regi. 

 
Stk. 2. 

Fredsministerium vil igangsætte og koordinere aktiviteter, der understøtter den ønskede 

ændring af forsvars- og sikkerhedspolitikken. Fredsministerium forsøger at rejse diskussionen 

om en ny sikkerheds- og forsvarspolitik både ved dialog med politikerne og ved påvirkning af 

offentligheden, blandt andet ved deltagelse i Folkemødet på Bornholm. 
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§ 3 medlemskreds 

 

Stk. 2: Den nuværende tekst: 
 

Nye medlemmer kan optages af bestyrelsen med stadfæstelse ved førstkommende årsmøde.  

Ansøgere får medlemskab ved at give deres kontaktoplysninger til et bestyrelsesmedlem og 

erklære, at de støtter foreningens formål og ønsker fuldt medlemskab. Efter et 
bestyrelsesmøde indfører bestyrelsen medlemmet i medlemsregisteret med en 

indmeldelsesdato og udsteder et medlemsbevis. Det gælder, både hvis medlemmet er en  

person, og hvis det er en forening. 

 
Stk. 2. Foreslås ændret til: 

 

Ansøgere får medlemskab ved at give deres kontaktoplysninger til foreningen. 

 

§5. Årsmødet 
 

Stk. 3: Den nuværende tekst: 

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3.  Godkendelse af regnskab 

4. Stadfæstelse af nye medlemmer 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Arbejdsplan for det kommende år 

7. Godkendelse af budget 

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Foreslås ændret til: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Arbejdsplan for det kommende år 

6. Godkendelse af budget 

7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Stk. 7 

Den nuværende tekst udgår: 

 

Til årsmødet medbringer man sit medlemsbevis. Deltagende medlemmer har hver 1 stemme. 
Der kan kun stemmes ved personlig deltagelse. Man kan ikke stemme gennem fuldmagt. Man 

fastslår medlemskab ved at vise medlemsbevis eller ved at kontrollere medlemsregisteret. 

Flere fremmødte personer fra et medlemskollektiv har hver 1 stemme, hvis de kan vise gyldigt 

medlemskab af det kollektive medlem. 


