
BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL

DAGSORDEN for STORmøde TORSDAG d. 08. sep. 2016  kl. 11-15 

                 i Trampolinhuset, Thoravej 7, 2400  København NV
                 ordstyrer Knud Vilby    -   referent Alice Gielfeldt   

1.   Asrin Mesbah om ”Jurarådgivningen”. Asrin fortæller om sine resultater og
 Udlændingestyrelsens sagsbehandling. Kun få af os hørte Asrin på folkemødet.

2. Evaluering af Folkemøde  og nye beslutninger
-  Skal vi deltage i 2017?    
-  Skal vi nedsætte et udvalg til at søge fondsstøtte til vores deltagelse?
-  Skal vi bruge penge til et større telt, så vi kan lave events på de bedste tidspunkter?   
-  Skal teltet placeres så det giver nye og udfordrende muligheder for kontakt?
-  Hvordan kommer vi i en konstruktiv dialog med grupper/mennesker med andre holdninger
   til asylansøgere end BfA?
-  Hvordan skal vi samarbejde med andre organisationer?
-  Hvordan kan vi sprede vores budskab på den mest hensigtsmæssige måde?
-  Hvordan følger vi op på de debatter,vi står som arrangører af?

3.   Opfølgning fra Folkemødet:  
      ”Tamilsagen” v. Jørn Nerup   -   ”Uledsagede børn” v. Niels Stephensn

4.   Nyt fra grupper:    
      Lægegruppens besøg i teltlejr i Haderslev v. Niels Stephensen
      Status for Velkomstfesten d. 10. sep.
      - øvrige grupper ...       

5.   Pulje til rejseudgifter for børns familiesammenføringer -  v. Mette Roerup
 
6.   Skal BfA have en indsamlingspolitik? v. Mette Roerup

7.   Bogudgivelse: ”Hvordan helbreder man en fanatiker”  v. Ulla Liberg 

8.   BfA i fremtiden: ny struktur – nye strategier     v. Ingeborg Gimbel  
      herunder møde for nye medlemmer  -  tilbud om mentor for nye medlemmer                   

9.   Status for økonomien v. Henrik Mottlau

10. Hvordan markeres BfA's 10 års jubilæum 1. okt. 2017? Er det en fest eller en trist dag?  
          
11. Evt. og næste Stormøde d.  23. nov. 2016
      BfA er med i Velkomstfesten i Forum d. 10. sep. kl. 12-21!  Der mangler helt sikkert  
      bemanding, så tilmeld dig nu til kirstenbitsch@gmail.com eller på mødet

           Alle er velkommen   -   særligt inviteres dem, der meldte sig på Folkemødet
          tilmelding ikke nødvendig    

                                                                      Bedste hilsner fra Styregruppen /hm

mailto:kirstenbitsch@gmail.com

