Referat af generalforsamling i Retspolitisk Forening den 3. oktober 2020
1. Valg af dirigent
Peter Arnborg vælges.
2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed
Formand Bjørn Elmquist aflagde fyldig beretning på bestyrelsens vegne for det seneste halvandet år
2019-20, hvor perioden frem til generalforsamlingen måtte forlænges pga. pandemi og
forsamlingshindringer. Han nævnte ifm. KAFKAT-prismodtagerne i 2019-20, at whistleblowing er et
emne, RPF "langt fra" er færdige med. I forhold til bestyrelsen og dens sammensætning oplyste han,
at Leif Hermann har valgt at trække sig fra Rådet for Menneskerettigheder og at et "triumvirat" af Noe
Munck (suppleant), Amalie Starch (suppleant) og Julie Jeeg (medlem) er indtrådt i stedet. Disse vil
fortsætte og gerne styrke samarbejdet med andre NGO'er i rådet. Leif Hermann kommenterede, at der
er "gode alliancemuligheder" i rådet og "nok at tage fat på." Der lød en opfordring fra formanden til
alle medlemmer om at deltage i processen omkring afgivelse af høringssvar og i den forbindelse en
forsikring om, at alle høringssvar gennemlæses og godkendes af bestyrelsen inden de afsendes. Af
temagrupper findes p.t. kun én angående Ungdomskriminalitetsnævnet (Amalie Starch/Julie Jeeg),
som imidlertid har været hindret af pandemi etc. En afsluttende opfordring lød fra formanden på at
reklamere for RPF og medlemskab af foreningen i diverse fora og sociale cirkler.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår
Merete Kampmann (kasserer) gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder angivelse af
væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat af
bestyrelsen eller medlemmer
Kirsten Windekilde, Socialpolitisk Forening, foreslog et fælles arrangement om "de fremmede", som
p.t. ekskluderes af boligforeninger. Institut for MR, oplyser hun, er også inde i sagen. Peter Arnborg
nævnte "ikke-vestlig" som væsentligste kriterium i sammenhængen. Bjørn Elmquist foreslog, at den
kommende bestyrelse overvejer fx et offentligt møde/arrangement og/eller at deltage i retsmøder på
området.
5. Valg af bestyrelse
Leif Hermann, Bettina Post og John Hatting genopstiller ikke til bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse
genopstiller og alle genvælges. Claus Aarestrup ønsker at træde ind i bestyrelsen som medlem fremfor
suppleant. Desuden opstiller Helena Reumert Gjerding og Eja Bent-Ali Klai og begge vælges til
bestyrelsen.
Retspolitisk Forenings bestyrelse består således fra d.d. af følgende personer, (her nævnt i alfabetisk
rækkefølge efter fornavn):
- Amalie Starch
- Bjørn Elmquist
- Celina Justiva og Esben Obel (Aarhus Universitet/Retskritisk Forum)
- Claus Aarestrup
- Eja Bent-Ali Klai
- Helena Reumert Gjerding
- Julie Jeeg
- Marianne Olsen
- Merete Kampmann (kasserer og web-/medlemsansvarlig)
- Noe Munck
Ved førstkommende bestyrelsesmøde den 28. november 2020 vil der ske konstituering, og det vil
blive afgjort, hvordan fordelingen af medlemmer hhv. suppleanter skal være.

6. Valg af revisor
Jens Lyhne ønsker at fortsætte som foreningens revisor og genvælges.
7. Fastsættelse af kontingent
Noe Muncks forslag om nye takster på medlemskab af foreningen på 300 kr. (ordinære medlemmer),
150 kr. (pensionister) og 100 kr. (studerende) godkendes. Medlemmer og øvrige interesserede
opfordres desuden til fortsat at give støttebidrag til foreningen udenfor selve kontingentet.
8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

