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Der var 11 deltagere.
1) Vil vi indstille til stormødet den 14.2., at BfA deltager igen i år. Konklusionen blev,
at det forudsætter en acceptabel placering, evt. med et mindre stade end ansøgt.
Deltagelse forudsætter også et antal deltagere, der svarer til aktivitetsniveauet.
2) Tilbud om mulighed for at afholde et møde i Institut for Menneskerettigheders
store telt uden beregning. Vi blev enige om at tage imod tilbuddet og anvende det
til en opfølgning på Høringen om de afviste asylansøgeres børn under titlen
DANMARK GØR BØRN FORTRÆD. Vi forestiller os en paneldebat uden politikere og
indbyder andre organisationer til at være medarrangører.
Vi beder om en tid fredag eller lørdag efter kl. 12.
3) Samarbejde med andre organisationer. Vi vil kontakte ligesindede organisationer
m.fl. for at få overblik over events med indhold indenfor vores område, herunder
Red Barnet, Amnesty, Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Flygtningehjælp m.fl. f.eks.
også Danmarks Lærerforening.
4) Lise Ravn spørger Bodil om Håbets Træ, som vi har hørt, hun igen i år vil donere.
Kirsten S vil igen i år transportere. Der skal nedsættes en lille trægruppe, der kan
udforme temaet for de labels, der skal hænges på træet: Hvad skal der til for et
godt børneliv?
5) Deltagerantal. Som diskuteret under 1) er det nødvendigt med et rimeligt
deltagerantal. Vi blev enige om at appellere til, at man melder sig som deltager i
forbindelse med det kommende stormøde, også hvis man ikke kan deltage i
stormødet. Opfordringen udsender Henrik med dagsordenen.
6) Overnatningsmuligheder. Vi blev enige om at indrykke en annonce i bornholmske
medier, evt. suppleret af et læserbrev med opfordring til at leje ud til
bedsteforældre under folkemødet.
7) Optagelse af Høringen. Vi håber at finde nogen, der kan hjælpe os med at få
videofilmet høringen til senere brug i vores telt på folkemødet.
8) Vi søger om en plads i Civiltinget, og vi anmelder en tale på Speakers Corner
med emnet "DK gør børn fortræd".
9) Flyers!!! Der skal nedsættes en flyergruppe, der kan udforme en bornholmerflyer. Det blev foreslået, at den ene side kunne rumme Appellen (annoncen i
Politiken)og den anden med folkemødeoplysninger.
NÆSTE MØDER:

14. februar efter Stormødet og

12. marts kl. 11 i MS

ordstyrer og referent: Ole Bergmann

