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1 Valg af dirigent
Philip Douglass vælges som dirigent. Der konstateres, at forsamlingen er lovligt indkaldt.

2 Bestyrelsens beretning
I Danmark var hovedfokus på at få flere partnerskaber og engangsaftaler. Vi arbejdede med
virksomhedskampagnen og havde i løbet af året 3 praktikanter. Vi kontaktede i hundredvis af
virksomheder vha. brev m. brochure og opfølgende emails. Det var en tung start, men vi ser
langsomt nogle resultater, idet flere virksomheder nu kender os og tager kontakt. Vi har
kontaktet virksomheder ifm. UN Global Compact, Dansk Etisk Handel og CSR.dk. I det første
halvår af 2019 fik vi en omsætning via engangsaftaler for godt 62.000 kr, hvilket er tæt på
det niveau, vi ønsker. Metoderne til kontakt med virksomheder er også blevet bedre, og
korrespondancerne har mere indhold. Der er et godt system nu, som løbende forbedres.
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Mod slutningen af året søgte vi midler fra Genbrug til Syd, som vi fik. Midlerne dækkede
forsendelse af 20’ container til Malawi, nødvendigt nyindkøbt udstyr (netværkskabler og
projektorer), en rejse og tryk af infomaterialer. Udstyret blev sendt i marts 2019 og nåede
frem i maj 2019.
Ove, Benjamin & Pieter rejste til Malawi: I 2018 besøgte en delegation af 3 FAIR-medlemmer
bl.a. Mzuzu University (tMinds) og Malawi University of Science and Technology (MUST) i
Malawi.
Der er et ønske fra MUSTs side om at sætte 3 it-centre op som start på et nyt program med
os. Ideen er at kopiere modellen fra tMinds og Nordmalawi. Dette er understøttet af
containeren, der blev sendt i starten af 2019. Udstyret (ca. 100 computere) overleveres efter,
at dokumenter og samarbejdsaftaler er færdiggjorte på 2019-tur til august.
Delegationen i 2018 besøgte også Malawi National Exam Board (MANEB) og fik gode
forsikringer for fortsat støtte til Open Source software i undervisningsbekendtgørelserne.
Selve Syllabus for Computer Studies og undervisningsmaterialerne har nu omtale af
LibreOffice og Ubuntu, hvilket vil gøre det nemmere at få lærernes opbakning til at benytte
det software.
Dertil besøgte delegationen Mchinji District ICT Centre. De har stadig udfordringer med
District Councils ellers lovede driftsstøtte til elektricitet, og derfor har centret i flere omgange
manglet strøm; men centret har været velholdt og der er fortsat stor opbakning blandt
ungdommen.
Med i beretningen fra GF i 2018 var også den endelige beslutning om at indstille budet på et
EU-udbud, som afkrævede garantistillinger, som en almennyttig forening som vores ikke kan
imødekomme, herunder krav til formue og flerårig garanti-ydelser på udstyr, frem for faste
samarbejder.
En Crowdfunding blev afholdt omkring nytår 2018 og 2019. Resultaterne var meget ens fra
året før, 13.400 kr blev indsamlet. Halvdelen af beløbet fra crowdfunding’en i 2018 er givet til
tMinds til et evalueringsprojekt. Der mangler at få færdigsskrevet en rapport, som vi kan
offentliggøre, da harddiske for tMinds’ koordinator brød sammen; men straks der er
konkluderet på evalueringen, fortsætter støtten til praktikophold for universitetsstuderende
på Mzuzu University til at arbejde på it-centre på de nærliggende secondary schools.
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Der blev fremlagt statistikker for indtag af udstyr, som klart viser en fremgang fra slutningen
af 2018 og frem. Selvom stilstanden i henvendelser i 2017 og 2018 har været hård for
foreningen, er der opnået et bæredygtigt niveau i 2019, som blot skal forbedres i det
foreningens kapacitet kan klare langt flere samarbejder: Procedure er gennemarbejdede og
en ny Procedure for Sikker Datasletning er godkendt af bestyrelsen i 2019. De interne
arbejdsgange, samt foreningens open source software Large-scale Computer Reuse Suite er
opdaterede og ligeledes forbedrede.

3 Godkendelse af årsrapport
Årsrapporten 2018 godkendes, som fremlagt på hjemmesiden.
Der er midler til at trykke årsrapporten som en udgivelse, som i 2017. Der udarbejdes en
visuel og tekstlig beretning efter skabelonen Annual Zine #2019.

4 Godkendelse af budget og kontingent
Budgettet for 2019 fremlægges og godkendes.
Kontingentet er uændret 100 kr pr. år.

5 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der vedtages følgende 4 ændringer i vedtægterne:
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er FAIR Danmark, og drives under navnet FAIR. Foreningens hjemsted er
Region København.
Erstattes af
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er FAIR Danmark, og drives under navnet FAIR. Foreningens hjemsted er
Københavns Kommune.
--------§ 2. Formål
FAIR Danmark er en frivillig, humanitær medlemsforening, der er partipolitisk og religiøs
neutral og som arbejder for at forbedre kompetenceniveauet og konkurrenceevnen ved
enkeltpersoner og virksomheder i udviklingslande (LDC) gennem:
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●

●

●
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A: Bidrage med vidensoverførsel, informationsteknologi og digitale vidensressourcer
med åbne, frie licenser (“open source”).
B: Deltage i nationalt og internationalt arbejde for målgrupperne, der har brug for
hjælp, herunder deltage i eller samarbejde med andre organisationer og foreninger
med samme (del-)formål.
C: Arbejde for en bedre forståelse mellem stater, personer og grupper.
D: Søge efter at være opinionsdannende på nationale og internationale
problemområder, der har tilknytning til organisationens formål.

Erstattes af
§ 2. Formål
FAIR Danmark er en frivillig, humanitær, ikke-kommerciel medlemsforening uden partipolitisk
eller religiøs tilknytning, som arbejder for at forbedre uddannelsesmæssige, sociale og
økonomiske vilkår for enkeltpersoner og organisationer i udviklingslande (se FN’s LDC
definition) gennem at:
●
A: Bidrage med vidensoverførsel, informationsteknologi og digitale vidensressourcer
med åbne, frie licenser (“open source”).
●
B: Deltage i nationalt og internationalt arbejde for målgrupperne, der har brug for
hjælp, herunder deltage i eller samarbejde med andre organisationer og foreninger
med samme (del-)formål.
●
C: Arbejde for en bedre forståelse mellem stater, personer og grupper.
●
D: Søge efter at være opinionsdannende på nationale og internationale
problemområder, der har tilknytning til organisationens formål.
--------§ 3. Mandat
FAIR Danmark er en af FAIR International anerkendt national forening og er en del af
bevægelsen FAIR International. FAIR Danmark er medlem af FAIR International.
Foreningen FAIR Danmark har ret til at anvende FAIR Internationals logo – rød og grøn pil på
hvid bund – og navnet – FAIR – der tilhører FAIR International under forudsætning af deres
accept og at disse vedtægter følges.
FAIR Danmark skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med:
●
FN’s deklaration om menneskerettighederne og FN’s kvindekonvention.
●
Statens aftaler med fremmede magter, der berører FAIRs arbejde, under
forudsætning af at dette er i overensstemmelse med ovenstående principper.
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●
●

Beslutninger truffet på FAIR Danmarks generalforsamling.
Principles For Digital Development (se hjemmesiden: digitalprinciples.org)

Erstattes af
§ 3. Mandat
FAIR Danmark skal søge at koordinere beslutninger vedr. formål og identitet med FAIR Norge.
FAIR Danmark skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med:
●
FN’s deklaration om menneskerettighederne og FN’s kvindekonvention.
●
Statens aftaler med fremmede magter, der berører FAIRs arbejde, under
forudsætning af at dette er i overensstemmelse med ovenstående principper.
●
Beslutninger truffet på FAIR Danmarks generalforsamling.
●
Principles For Digital Development (se hjemmesiden: digitalprinciples.org)
--------§ 6. Finansiering
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en
revisor, der er uafhængige af bestyrelsen.
Erstattes af
§ 6. Finansiering
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kontingenter løber 1 år fra den aftalte startdato.
Regnskabet revideres af en revisor, der er uafhængige af bestyrelsen.

6 Valg til bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal)
2 bestyrelsessuppleanter
Valgt til bestyrelsen:
● Pieter Vancraeyveld
● Benjamin Balder Bach
● Marthe Friedrich
Bestyrelsessuppleanter:
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● Luiza Scalco

7 Valg af revisor
Thorvald Rein vælges som revisor (igen)

8 Eventuelt
Til denne GF løser vi praktisk opgaver på værkstedet! En opgave per deltager, tager ca. 30
minutter. Der ompottes planter, afrimes køleskab, sættes nye labels op, skiftes toner på
printeren, indtales telefonsvarebeskeder, skrives email-templates og monteres stikdåser til
skrivebordspladser.
Stor tak til alle dem, der har pakket udstyr på værkstedet og alle de folk, der dukkede op til
pakning af container i marts!
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