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FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRIBUNALFORENINGEN 28. JANUAR
D. 31. januar afholdt Tribunalforeningen sin første generalforsamling efter
stiftelsen 30. januar 2016.
I løbet af året er der udført et stort arbejde med gennemførelsen af den plan
der her blev lagt. Først og fremmest skulle hele foreningen op at køre med
rutiner, fordeling af opgaver osv. og man tog derefter fat på de store opgaver,
ikke mindst sammensætningen af et tribunal, hvor deltagernavnene efter
planen skulle ligge klar i januar 2017. En anden stor opgave var at skaffe de
nødvendige økonomiske midler til opgaven.
Billedet: Johan Kirkmand, afgående
formand
Foreningen har også haft et udadvendt
arbejde. Der blev hurtigt startet en
facebookside op, og i efteråret var også
hjemmesiden på plads på basis af
frivilligt arbejde og uden udgifter for
foreningen. Der har været gennemført
offentlige møder, bl.a. med journalist Bo
Elkjær efter offentliggørelsen af den
britiske Chilcott rapport. Ligesom
oplysende materiale om foreningen har
været spredt mange steder af medlemmerne. En aktiv gruppe blev i efteråret
dannet i København, mens de fleste bestyrelsesmøder har være holdt i Århus.
Til hjælp for det økonomiske arbejde skabte kunstneren Thomas Kruse den
flotte Folkeaktie, der gives til personer der yder 300 kr. eller mere i støtte til
Tribunalforeningen.
For at gøre en lang historie kort lykkedes det ikke at kunne præsentere et fuldt
besat tribunal på generalforsamlingen i år.
Bestyrelsen gik glad på juleferie med troen på at tribunalet var på plads – efter
en omfattende undersøgelsesproces. Desværre holdt denne optimisme kun
kort. Den centrale ankermand og kommende leder af tribunalet meldte fra pga
arbejdspres, og efter denne udmelding smuldrede hele gruppen fra hinanden.
To dage før generalforsamlingen meldte også foreningens formand fra – han så
det store arbejde en helt ny opstart ville koste i øjnene og ønskede at
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prioritere sit liv anderledes.
Den resterende bestyrelse måtte nu gøre situationen op – hvad kunne der
gøres. Skulle håndklædet kastes i ringen, eller skulle nye vinkler forsøges
_______________________________________________________________

HANDLINGSPLAN
Beslutningen blev at lægge et nyt forslag frem på generalforsamlingen, der
lagde op til en undersøgelsesfase frem til maj måned, hvor forskellige
muligheder skulle vurderes. Ikke mindst muligheden af at stile mod en høring
gennemført af foreningen med inddragelse af journalistisk hjælp udefra, frem
for at lægge ud med et fuldt tribunal. Bestyrelsen lagde op til at foreningens
medlemmer herefter skulle samles og tage stilling til de undersøgte muligheder
sidst i maj måned – i form af et medlemsmøde eller en ekstraordinær
generalforsamling, alt efter beslutningernes karakter.
Målsætningen og kommissoriet skulle være det samme som hidtil.
Debatten på generalforsamlingen var livlig og bakkede 100 % op om
bestræbelserne på at fastholde foreningens mål og arbejde. Handlingsplanen
blev vedtaget og en bestyrelse mm blev valgt. Bestyrelsen har en god
landsdækning, hvad der også betyder at der arbejdes mellem
bestyrelsesmøderne lokalt med aftalte opgaver for at undgå alt for meget
rejseri.
Der er i øjeblikket fuld gang i udredningsarbejdet og konkretiseringen af den
skitserede handlingsplan.
Som nævnt fastholdes kommissoriet for vores undersøgelser:
a) Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold til international og
national lovgivning?
b) Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og Afghanistan?
c) Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der kan stilles til
ansvar?

______________________________________________________________
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TAK TIL JOHAN KIRKMAND
Bestyrelsen og generalforsamlingen udtrykte en stor tak til den afgående
formand Johan Kirkmand. Han har lagt et utrætteligt arbejde i at give
foreningens mål kød og blod. Men Johan har også mange andre vigtige
gøremål og ønskede derfor at give stafetten videre til nye kræfter. Han vil dog
stadig stå foreningen bi med sin opsamlede viden og erfaringer.
Stor tak til Johan!

STØT TRIBUNALFORENINGEN!
Foreningen har brug for nye
medlemmer og for økonomisk støtte
til at gennemføre sit arbejde. Vi
opfordrer alle nuværende
medlemmer til fortsat at give støtte
og meget gerne hverve nye
medlemmer.
Ved støttebeløb på minimum 300 kr.
gives foreningens FOLKEAKTIE
udført af billedkunstneren Thomas
Kruuse.
Kontingent 100 kr.
Beløb indsættes på konto 53810254397
Mobilepay: Tlf. 30 13 44 89
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OFFENTLIGT MØDE 18. MARTS I KØBENHAVN:
NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE – DANMARK UD AF NATO
Stengade 50 – Folkets hus
Kl. 16 - 21

Den 20. marts er det 14 år siden Danmark uden FN-mandat gik i krig i Irak,
under store protester fra befolkningen. Uden afbrud har Danmark deltaget i
krigsmissioner lige siden. NATO er i fuld gang med oprustning og
krigsforberedelser, også i Norden.
Tribunalforeningen er medarrangør af dette arrangement
Der er et righoldigt program – læs om dette på facebook
https://www.facebook.com/events/683532931806533/
_______________________________________________________________
BESTYRELSE
De valgte bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Formand: Helge Ratzer
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Øvrige bestyrelse:
Carsten Andersen
Dorthe Flint Jensen
Hasse Schneidermann
Jørgen Witte
Tine Spang Olsen
Tue Magnussen
Suppleant til bestyrelsen:
Gerd Berlev
Revisorer:
Bodil Mogensen
Dan Pedersen
Revisor suppleant:
Hans Andersen
Kontakt foreningen: info@iraktribunal.dk
Hjemmeside: www.Iraktribunal.dk
Facebook: tribunalforeningen-til-undersøgelse-af-Danmarks-krige
https://www.facebook.com/Tribunalforeningen-til-unders%C3%B8gelse-afDanmarks-krige-i-Irak-og-Afghanistan-109080129473403/?fref=ts
Formand Helge Rater tlf. 20 47 96 99
Næstformand Carsten Andersen tlf. 22 38 52 34
Hvis du har noget, der skal på hjemmesiden eller Facebook
- kontakt Tine Spang Olsen, tinespangolsen@trustrups.net
Kontingent og støtteindbetaling: Konto 5381- 0254397
Mobilepay: Tlf. 30134489
Se omtale og foreningens vedtægter
http://iraktribunal.dk/generalforsamlingen-tribunalforeningen-28-januar/
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