Aktivmøde den 25. februar 2016
Til stede: Peter, Hans, Mirela, Emma, Michelle, Edgar, Liza, Mikkel
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Valg af referent og mødeleder
Godkendelse af dagsorden
Præsentation
Infomøde om kampagnen for transkønnedes rettigheder
Andre aktiviteter:
Frivilligcafé på Park fra 1. marts
2. marts 18.30-21.30, bodshandling ved foredrag med Abdel Aziz Mahmoud
8. marts 19.00: Human Rights Café
11. marts: Venlig-café på Huset Hasserisgade (Samira og Hans)
30. april - 1. maj: Landsmøde i Nyborg
5. maj: Male og gøre rent
20. juni: Folkevandring
Andre ideer?
Status for den nye AAU-gruppe
Eventuelt
Næste møde

ad 1: Hans blev referent, Peter var mødeleder.
ad 2: Godkendt.
ad 3: Vi er dem vi er.
ad 4: Hans fortalte om kampagnen. Aktiviteter er:

- møde med medlemmer af Folketingets sundhedsudvalget; dette tager Hans sig af
- Human Rights Café den 8. marts; det vil Samira stå for
- workshop om emnet; det vil Edgar gerne. Den skal ligge efter 8. marts. Lad os invitere youthgrupperne!

- samle underskrifter på en bestemt dag; det gør vi lørdag den 26. marts. Planlægningen sker på
workshoppen.

- inddrage LGBT-miljøet i Aalborg; Edgar har forbindelse til AAU-gruppen og Peter kontakter Eli
Fisker, der har været med her.
ad 5: De første flygtninge kommer til Park fra den 1. marts. Der er tale om mennesker med meget
forskellige baggrunde.
Vi kan sikkert bruge vores introduktion til Amnesty International fra 11. marts igen til et kommende
introduktionsarrangement for flygtningene på Park. Det kræver at vi allierer os med tolke.
Abdel Aziz Mahmoud holder foredrag på hovedbiblioteteket den 2. marts kl. 19. Vi har en stand der
med materiale. Peter tager generelt materiale med og materiale om transkampagnen. Peter
skriver nyt på Facebook når der er mere nyt.
Samira har plan om en Human Rights Café den 8. marts kl. 19 om trans-kampagnen. Forhåbentlig
kommer der snart nyt på Facebook.
Samira og Hans deltager i Venlig-cafeen den 11. marts.

Den 5. maj er der male- og rengøringsdag. Der skal kun males i køkkenet; resten er jo malet
allerede. Vinduerne skal males.
Den 20. juni er der folkevandring. Hans spørger potentielle talere allerede nu. Denne gang kan vi
være officielle arrangører. Edgar vil spørge Internationalt Forum. Og så spørger vi dem, der var
med sidst – det gør Hans, der også tager initiativ til et første arrangørmøde.
ad 6: Og så er der jo folkemøde på Bornholm til juni. Er det mon noget for os at være med til?
ad 7: Edgar fortalte om den nye AAU-gruppe. Næste møde er planlagt til 7. marts kl. 16 på
Kroghstræde 3 i kantinen. Liza er med, og Mikkel er også med.
ad 8: Vi talte om hvad man kan bruge bloggen til. Der er allerede indlæg om aktuelle begivenheder
i Aalborg-gruppen. Men længere indlæg er også interessante. Mikkel sender os et essay, der
måske kunne bringes.
Vi har fået tilladelse til at bruge design-materiale fra hjemmesiden.
Og så kunne vi holde en intern filmaften om Jagten.
ad 9: Næste møde er onsdag d. 6. april kl. 19.

