
Virtuelt HS/Landsmøde 10. maj 2020 på Zoom

Vi mindedes Annelise Ebbe og Nanna Carlsen.

Deltagere: Ida Harsløf, IH, Aase Albæk, AA, Nana Albæk, NA, Emma Albæk Thomsen. EAT,
Tove Krag, TK, Gerd Gottlieb, GG, Katarina Blomqvist, KB og SSS, Solvejg Sieg Sørensen.

1. Valg af ordstyrer: IH 

2. Valg af referent: SSS

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med 2 tilføjelser under økonomi:
Mobilepay
Støtte til SOS mod racisme?

4. Økonomi AA: 
a. Godkendelse af udsendt regnskab: Godkendt
b. Godkendelse af udsendt budget: Budgettet blev godkendt. Der er givet tilladelse til

at overskride budget, hvis det bliver nødvendigt.
c. Mobilpay: Koster 49 kr. pr måned. Vi fortsætter med at have mobilepay knyttet til 

Kvinde til Kvindes konto.
d. Støtte til SOS mod Rascime:1000 kr. til dækning af advokatregning i forbindelse 

med anmeldelse af racistiske udtalelser. 
SOS mod racismes kontonummer: reg. 1551 konto 1972200.

5. Forkvindens beretning. IH
Vi mener at udvalgsberetninger egentlig er kommet i årsskriftet. Andet og mere kan komme 
under fremtidigt arbejde. Nordisk arbejde er også i årsrapporten, og international rapport 
kommer til efteråret. Dette er egentlig kun et forretningsmøde.

De arrangementer Hanna Lindstrøm har været med til er ikke kommet med i det trykte 
årsskriftet, men er i det digitale som sendes til medlemmerne, og er også med på 
hjemmesiden.

6. Fremtidigt arbejde
a. Talk Town den 25.-26. september 2020. Deadline 1. juni på Onkel Dannys Plads. IH.

Under alle omstændigheder materialeuddeling lørdag den 26. september. IH vil 
måske lave et oplæg indenfor emnerne militær, klima og faren ved lav stråling. Ida og 
GG finder evt. en oplægsholder mere, som kommer fra klimabevægelsen, NOAH ell.
lign. IH tager stilling sidst i maj. Hun aftaler det med Kvinderådet.

b. Hiroshima dag 6. august: Intet konkret endnu. 
TK. GG og IH er arbejdsgruppe. TK henvender sig til Minna Skafte, Fredsministeriet  
og Hanna Lindstrøm.

c. Den danske handlingsplan for resolution 1325:
Pga. Covid-19 samt udskiftning af deltagere i arbejdsgruppen er der ikke sket 
fremskridt i arbejdet. Ida skriver til Oxfam-Ibis om, hvordan vi kommer i videre. Vi 
afventer. 



Vi er med i en ansøgning til Nordisk Ministerråd om en nordisk konference om 
UNCRS Resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed.
 

d. Kvinder I Sort GG: 5.6 – 20.6
Flere arrangementer er blevet aflyst (covid-19). Håber på at de kommende kan 
afvikles. 
I forbindelse med Annelise Ebbes bisættelse stod KiS og Kvindefredsligaen med 
bannere uden for kirken.

e. Kvinde til Kvinde. IH: 
Ny folder sendes ud til liste, samt Etniske Minoritetskvinders Råd og Human Rights 
March, resten lægges ind på kontoret. IH skriver til indsamlingsnævnet. 
Til alle: Skriv en mail til os andre om, hvor du har lagt folder.

f. Fredministeriets konference på Christiansborg den 21. april. IH: 
IH har sagt ja til at holde oplæg d. 21.9.
SSS svarer på de spørgsmål, de har sendt.
Hvis vi er med, vil vi gerne være med til at definere opgaverne.
Vi havde en kort, generel diskussion om, at vi skal bruge vores kræfter på kvinder 
og fred. Er det sammen med et fredsmisterium og/eller andre af vores 
samarbejdspartnere? Dette tager vi op på landsmødet.

           g. Krystalnat: 
Krystalnatten.dk er i gang med at arrangere noget den 9. november. De har to 
talere. 
Tove snakker med Hanna om de ideer hun har til krystalnat.

           h. Nordisk samarbejde:
     Mariane Laxen, WILPF, Finland, har sendt en ansøgning til Nordisk Ministerråd 
     om et nordisk samarbejde med russiske kvindegrupper. KB er dansk tovholder.

7. Dato for det fysiske landsmøde ? 
Forslag om den 19. september eller 10. oktober til landsmødet.
Kontormøde onsdag 3. juni kl. 16.15. 

8. Evaluering: 
Bred enighed om at det har fungeret godt med Zoom.

9. Evt.
Vi aftalte, at TK sender en liste med fordeling af arbejdsopgave. Den er sendt den 13. maj. 
Ændringer sendes til Tove, så laver hun en ny, som vi kan godkende på næste kontormøde.

Husk at lave en gennemgang af fredsorganisationerne i Danmark og Kvindefredsligaens 
samarbejde med de forskellige aktører i fredsmiljøet - på et kommende kontormøde og/eller 
landsmøde. 

Referent: Solvejg Sieg Sørensen


