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19. april, 2013 

 

REFERAT 

Forberedende generalforsamling 

Netværk for Økonomisk-Politisk Debat (NETOP) 

AAU København, 19. april 2013 

 

Dagsorden 

1. Kort orientering om forhistorien samt godkendelse af dagsorden. Valg af dirigent. 

2. Oplæg om aktiviteter i den nærmeste fremtid. 

3. Debat. 

4. Vedtægter, fremlæggelse, debat og vedtagelse. 

5. Valg af bestyrelse. 

6. Fastlæggelse af kontingent. 

 

Ad.1 

Bengt-Åke Lundvall blev valgt til dirigent og orienterede herefter kort om initieringen af NETOP. 

Dagsordenen blev godkendt. Mødet forløb herefter sådan, at pkt. 2 og 3 smeltede sammen, hvorfor de 

er behandlet under et i referatet. 

 

Ad.2 & 3 

I stedet for et oplæg om aktiviteter i den nærmeste fremtid gennemførte forsamlingen en opsamling af 

ideer, som efterfølgende behandles i den bestyrelse, der nedsættes under pkt.5. 

Hensigten er, at der afholdes et par seminarer årligt, og det skal i den forbindelse overvejes, om semi-

narerne skal afholdes som todages seminarer. Det skal endvidere overvejes, om og hvordan andre fag-

grupper kan inddrages mhp at sikre et tværfagligt sigte i NETOP’s drøftelser – en rollemodel for dette 

kunne være dagens seminars inddragelse af repræsentanter for den journalistiske faggruppe. Andre 

spørgsmål, der i den forbindelse blev rejst, var, hvordan NETOP inddrager studerende, samt fagfor-
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eningsøkonomer hvor der er akkumuleret et behov for at synliggøre gruppens rolle og funktion. Besty-

relsen skal overveje, hvordan arrangementerne kan være udadvendte, og bestyrelsen skal på sigt over-

veje blog-aktiviteter og andre former for udadvendte aktiviteter. 

En række temaer blev bragt på bane: Vækst; forskellige analytiske modeller og deres påvirkning af po-

licy-formulering; produktivitet; globalisering; nationalstatens fremtidige rolle; arbejdsmarkedets dyna-

mik (herunder marginalisering og beskæftigelsestiltag). Det blev understreget, at der var et behov for at 

skabe begrebsafklaring i NETOP-gruppen, og at der også var et behov for at diskutere hvilken vision 

for samfundet, der egentlig ligger bag de forskellige økonomiske tilgange. Endelig blev det nævnt, at 

Globalisering kunne være et overtema, der på et seminar kunne omfavne de forskellige tematiske for-

slag. 

 

Ad.4 

Forsamlingen var enig om, at der skal arbejdes med et navn, der kan føre frem til en anden sammen-

trækning end NETOP, som i forvejen er flittigt brugt i andre sammenhænge. 

Forsamlingen ønskede, at netværkets formål blev præciseret som det at stimulere en pluralistisk øko-

nomisk-politisk debat i offentligheden med udgangspunkt i en kritisk politisk økonomi frem for en 

formulering om, at netværket har et udgangspunkt i centrum-venstre politiske holdninger. Christian 

Gormsen (CEVEA) ville udarbejde et forslag til hensigtserklæring, som fremsendes til bestyrelsen, der 

koordinerer den videre debat herom. 

Forsamlingen var enig om, at der vælges 5-7 medlemmer til bestyrelsen. 

Ud over disse bemærkninger blev de foreslåede vedtægtspunkter tiltrådt, dog således, at forsamlingen 

på dirigentens foranledning præciserede, at dagens møde var et forberedende møde med henblik på at 

nedsætte en interim-bestyrelse, der ud fra det diskuterede sæt af vedtægter – der betragtes som interim-

vedtægter – skal forberede en egentlig stiftende generalforsamling, der afholdes i forbindelse med 

næstkommende seminar. 

 

Ad.5 

Som følge af vedtagelsen under pkt.4 blev det gennemførte valg ikke et valg til en bestyrelse, men et 

valg til den i pkt.4 nævnte interim-bestyrelse. Interim-bestyrelsen består af initiativgruppen bortset fra 

Bengt-Åke Lundvall, der blev konstitueret som revisor, samt af Christian Gormsen. 

 

Ad.6 

Forsamlingen anbefalede et årligt kontingent på 200 kr., dog 100 kr. for studerende. Som følge af mø-

dets interim-status må den endelige fastlæggelse af kontingent afvente den stiftende generalforsamling. 


