Referat af generalforsamling, Retspolitisk Forening, 22. april 2017

Dagsorden for generalforsamlingen følger af foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent: Amalie Starch.
2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed:
Formandsberetning: Kan findes på forenings hjemmeside, www.retspolitik.dk
Beretning fra Merete Kampmann angående konferencen om anbragte børn afholdt 10.
januar 2017: Der var til konferencen stort fremmøde, meget omtale samt opfølgning. Der er
efterfølgende nedsat en ekspertgruppe.
Beretning fra Leif Hermann, foreningens repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder:
Fokus på logningsdommene fra henholdsvis 2014 og 2016.
Spørgsmål fra medlem: Hvordan har de andre lande reageret på logningsdommene?
Svar fra bestyrelsesmedlem Leif Hermann: Dom fra 2014 afviste, at selskaberne skal
opbevare informationer om færdsel på nettet i et år. Dommen fra 2016 slår fast, at de heller
ikke skal opbevare oplysninger om opholdssted ved hjælp af telemaster grundet i
proportionalitetsbetragtninger. Der skal være tale målrettet indsamling, ikke indsamling af
alt om alle. Sverige og Østrig har omgående ophævet deres logningbekendtgørelse.
Danmark har ikke, på trods af at vi har forpligtet os til at rette efter EU-domstolen.
Formanden Bjørn Elmquist henviser til ”arbejderen”, som har skrevet et par sider, hvor
vores høringssvar også er omtalt.
Beretninger godkendt af generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår:
Foreningens kasserer, Tage Andersen, fremlægger regnskab for foreningsåret (GF 2016-GF
2017), som er godkendt af revisor Jens Lyhne.
Spørgsmål fra medlem: Hvorfor manglende pressedækning?
Bjørn Elmquist, formand: Vi har gjort det samme som forrige år, men der er manglende
interesse. Derfor arbejder vi på samarbejde med journalisthøjskolen.
Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem: Mulighed for at købe annonce, hvor der reklameres for
KAFKAT-uddelingen, men det er temmelig dyrt.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder angivelse
af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat
af bestyrelsen eller medlemmer:
Ingen skriftlige indlæg fra medlemmer og heller ikke forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fortsætter med samme retningslinjer, men er lydhøre overfor løbende forslag.

Medlem: Opfordrer til at arbejde med de massive retsomkostninger, man bliver pålagt i dag.
Noe Munck, medlem af bestyrelsen: Klar problemstilling, som foreningen vil arbejde med
det kommende år.
5. Valg af bestyrelse:
Hele bestyrelsen genopstiller på nær Emil M. Jelstrup, Gert Dyrn og Asger Lund-Sørensen.
Asger Lund-Sørensen udtræder som led i turnusordning hos Retskritisk Forum, hvor
Morten Bangsgaard Kjeldsen i stedet opstiller.
Bestyrelsen vælges som nævnt ovenfor, bestående af: Bjørn Elmquist (formand), Tage
Andersen (kasserer), Leif Hermann, Peter Arnborg, Merete Kampmann (medlemsplejer),
Noe Munck samt tre stud. jur. medlemmer: Victor Emil Clausen, Brit Fangel Havsager
(sekretær) og Morten Bangsgaard Kjeldsen (sekretær).
6. Valg af revisor:
Jens Lyhne genopstiller og vælges.
7. Fastsættelse af kontingent:
Ingen ændring, størrelsen fastholdes.
8. Eventuelt:
Spørgsmål fra medlem: Problem at bestyrelsesmedlemmer træder tilbage, uden nye valgt?
Bjørn Elmquist, formand: Nej, der er en vis margin i vedtægternes § 6, hvorfor der fortsat er
tilstrækkeligt med medlemmer i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen uddeles Retspolitisk Forenings pris, KAFKAT, som i år
modtages af dr. jur. Flemming Balvig. I den anledning afholdes et debatmøde med fokus
på den rekordlave ungdomskriminalitet. I panelet sidder prismodtager Flemming Balvig,
kriminolog Anette Storgaard fra Århus Universitet og formanden for
kriminalforsorgsforeningen John Hatting.

