
Referat møde i EU-udvalget BJMF og Folkebevægelsen Mod EU – Det faglige udvalg 

den 5. Januar 2023 i Smedjen. 

Afbud Jørgen B, Hasse, Kirsten Anette, Lars Ø og Tom 

Dirigent: Lars F og referent Eva 

Referat fra sidst Minus referat fra 27. oktober. Arbejdsgrupperne har arbejdet i mellemtiden, 

Referat fra Faglig EU Debat vedlagt. 

Opfølgning på Landsmødet i Folkebevægelsen Udvalget om kampagne og vælgererklæringer 

efterlyser arbejdskraft og inspiration, Lars F overvejer at melde sig. (der mangler folk i forskellige 

udvalg i folkebevægelsen find ansvarlige på deres hjemmeside eller kontakt undertegnede) 

Søren Søndergaards og Folkebevægelsens initiativ med at rejse sagen i Folketinget om det 

urimeligt høje antal vælger erklæringer, skal nu følges op efter regeringsdannelsen. I Danmark er 

forudsætning for opstilling til EU- Parlamentet mere end 70.000, i andre lande ca. 4000 

Enhedslisten har truet med at opsige den valgforbundsaftale, der blev lavet mellem 

Folkebevægelsen og Enhedslisten op til EU parlamentsvalget.  Det beløb, der er svare til 

ansættelse af sekretariatsleder i Folkebevægelsen. Det betyder, at en opsigelse nu af 

sekretariatsleder er i gang. Truslen om fjernelse af støtten er til afstemning på deres årsmøde i 

maj. FU i Folkebevægelsen skal have et møde med EL, dels om truslen om brud på økonomi aftale 

og dels om arbejdet med vælgererklæringer. 

Tiggerbrev om økonomisk støtte Arbejdsgruppen fremlage udkast. Emil O er medunderskriver, og 

måske også Claus W. Lars L kontakter Claus med adresser. Vi venter ikke på at vi får lavet logo for 

Folkebevægelsens Faglige udvalg (bruger udkastet)der, brevet sendes ”nu” til Formand initiavet, 

d.v.s formændene i de respektive afdelinger, der er tilsluttet initiativet. Kim og Lars mødes tirsdag 

den 10.1 

Næste møde 2.2. BJMF gruppen mødes til generalforsamling 16.00Valg af ny formand. Johnny er 

opfordret.  Det øvrige udvalg deltager fra 17.00. og der inviteres gæster – Kim som afgående 

formand ansvarlig. 

Eventuelt Eventuelle læserbreve deles med hinanden. 

Eva Hallum / Kim Bilfeldt 

 

 


