
                                 BfA  -  Styregruppemøde d. 9. okt.2015 hos Alice

til stede:  Alice Gielfeldt, Ole Bergmann, Susanne Graae, Mette Roerup, Karin Majgaard, 
Lissie Thording, Henrik Mottlau  -    afbud: Niels Stephensen, Nina Lørring, Kirsten Bitsch
Nyt medlem af styregruppen Karin Majgaard blev budt velkommen.

Pkt 1. Niels Meyer og Jørn Nerups henvendelse til Hans Gammeltoft-Hansen om flygtninges ret til 
at søge asyl er udsendt som nyhedsbrev.

Pkt.2. Folkevandringen fra Folkets Park var yderst vellykket fortalte Ole. Desuden har vi fået et 
brev fra planlægningsgruppen Welcome Denmark, der indbyder os til et stormøde d. 13.okt.

Pkt.3. Drøftelse af sidste stormødebeslutninger, herunder  dannelse af nye grupper
Pjecegruppen :Karin Majgård er tovholder og indkalder til første møde
Danskgruppen : Niels Stephensen  indkalder til første møde
Politikens indsamling til flygtningebørn nåede 10 mio. 
Det er mere end de bad om, derfor vil vi lade  en evt. støtte til mere indsamling hvile indtil videre.
Bornholmergruppen: Sekretariatet har bedt om vores mening om, hvordan folkemødet kunne 
udvikles. Ole foreslår, at Kirsten Bitsch bliver bedt om at formulere vores svar

Pkt.4. Stormødet d. 12. nov. Henrik skriver dagsorden og spørger om Knud Vilby vil være ordstyrer
følgende punkter er programsat:

- Retsforbeholdet kunne være hovedemnet med en neutral person. Ole spørger DEO. 

- Lederen af Sjælsmark tilsendes flere spørgsmål vedr. lejren af Henrik og Ninna Lørring

- Diskussion vedr. forslag om samarbejde med andre foreninger. Der var enighed om, at vi gerne 
samarbejder om enkeltsager, men vi ønsker ikke sammenslutninger. Sættes ikke på dagsordenen.

- Deltagelse i Folkemødet 2016: besluttes formelt af Stormødet.

- Nedsættelse af Bornholmergruppe til Folkemødet 2016 
Forslag om 4 arrangementer
Samarbejde med. forfatteren til Dagbogsblade fra Bagdad og evt. Politiken
Mette kontakter Mellemfolkeligt Samvirke mhp. på samarbejde og lån af telt.
Første planlægningsmøde aftales på Stormødet.

- Arne Normann refererer fra foredragsgruppen og om  nye arrangementer 

- Økonomi v/ henrik   -  herunder beslutning om efterårets udgifter
Hvem vil søge om penge til folkemødet?  Ellers bliver det et skrabet budget ...

- Evt. 
                                                 PS. Skriv til os, hvis du vil have mere med

pkt. 5. Foreningen til støtte for BfA  afholder generalforsamling  -  se særskilt referat
Mette  Roerup blev enstemmigt valg som ny formand. Genvalg af Ole Bergmann og Henrik Mottlau

Næste møder: Styregrp. 12. jan. hos Karin Majgaard, Sprydet 65, 3070 Snekkersten 
Stormøde 22.feb. Og 10. maj 2016  
                                                                                                                 Referent Alice Gielfeldt


