Årsmøde 04.10.2014

Årsmødereferat

Efter generalforsamling blev der traditionen tro afholdt årsmøde, med oplæg fra AFS Interkulturs formand,
uddeling af jubilæumslegat og oplæg fra dagens hovedtaler.
Nyt fra AFS Interkultur ved formand Amalie Ferdinand
I løbet af 2014 har der været ledelsesskift på sekretariatet, hvor Ulrik Wehner nu er ny generalsekretær.
Ulrik har en god forbindelse til både de frivillige, de sekretariatsansatte og bestyrelsen og skiftet har givet
ro i organisationen.
Medlemstallet i AFS Interkultur er steget en del, og ligger stabilt. Der er en vækst i de kortere programmer
og en generel tilfredshed over hele linjen i forhold til både værtsfamilie og stipendiater.
De fremtidige indsatsområder er dels en markedsanalyse af AFS, da udveksling er blevet et marked og AFS
både nu og i fremtiden skal konkurrere med kommercielle konkurrenter med en anden profil, der ikke er
bygget på frivillighed. AFS Interkultur arbejder også på at støtten til udvekslingsophold igen vil komme på
Finansloven, men det bliver tidligst i 2017-2018.
AFS Alumnis jubilæumslegat
Årets Jubilæumslegat gik til Lisbeth Møllerhøj fra Guldborgsund Lokalforening. Lisbeth har været en stor
drivkraft i både sin egen lokalforening og i at støtte op om nabolokalforeningerne i det sydsjællandske.
Lisbeth var AFS udvekslingsstudent i USA i 1980/81, værtssøster i 1970'erne, værtsfamilie fire gange, og har
sendt to sønner på udveksling. I sin takketale fremhævede Lisbeth at AFS-arbejdet er noget man er
sammen om og at æren for legatet derfor tilfalder hele bestyrelsen i Guldbergssund. Lisbeth nævnte også
at det er både rart og rørende at nogle udefra ser og anerkender det lokale frivillige arbejde.
Hovedtaler Ole Stig Andersen
Årets hovedtaler Ole Stig Andersen er jurist og AFS’er USA ’58. Ole Stig Andersen har et langt generalieblad,
men kort kan det nævnes, at han har været chef for PET og direktør for Folketinget.
Udgangspunktet for oplægget var arbejdet med en ny bog om moral og magt i det amerikanske samfund,
og Ole Stig trak på mange historiske kilder for at belyse, hvordan magt og moral har påvirket blandt andet
det amerikanske præsidentvalg. I oplægget blev også Ukraine og Ukraines rolle i stormagten Ruslands spil
berørt, ligesom Ole Stig anbefalede bogen ’Confessions of an Economic Hitman’ af John Perkins. Så den er
hermed givet videre.
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