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DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Bestyrelsens beretning  

5. Forslag til aktiviteter i det kommende år 

i) Kvotesystemer – interesser og teknik 

ii) Google, facebook, uber og airbnb som udfordringer til arbejdsmarkedet    

6. Regnskab 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Ad 1) Nils Enrum. 

 

Ad 2) Carl-Aage Jensen 

 

Ad 3) Godkendt 

 

Ad 4) 

 

Beretning:  

Beretning udsendt skriftligt. 

 

Debat og uddybning af beretningen: 

Jørgen:  

I forhold til brug af Facebook tror vi ikke det bliver til noget, hvis bestyrelsen ikke føler sig engageret.  

Vi har holdt møder med Inge Røpkes forskningscenter/institut, og vi har haft et positivt samarbejde. 

Vi har også et samarbejde med FTF og FOA omkring korte seminarer, hvor målgruppen har været økonomer 

i fagbevægelsen, som mangler et forum at diskutere i. Møderne sammen med FTF og FOA bliver annonceret 

via mail til vores medlemmer. 

Vore egne seminarer bliver godt modtaget hos oplægsholderne, selvom de ikke får noget for at komme. 

Til de fleste seminarer er der 40-50 deltagere, bortset fra i dag med omkring 25 deltagere. Som det vil fremgå 

under regnskab, så har vi økonomi til at invitere folk fra udlandet. 

 

Ideer til at få flere med: 

Indlæg på hjemmesiden bør medføre at vi automatisk udsender en mail til medlemmerne. (IT gruppen 

undersøger muligheden.) 

Forslag om annoncering via annoncer i Information.  

Vi skal være bedre til at informere på hjemmesiden.  

Der er flere ting vi kan gøre på møderne og gribe det mere offensivt an, som for eksempel tale med de nye, 

der kommer for at få dem til at føle sig velkommen. Mange kommer til seminarerne, fordi de har fået det at 

vide personligt fra andre. 

Vi bør også lave noget socialt sammen, og det kan være en julefrokost eller lignende.  

I forhold til de unge har de sjældent tid til heldags seminarier, men de af os der underviser bør gribe fat i de 

studerende og mobilisere dem til at komme.  

Hvis vi skal have dem med, skal vi møde dem der, hvor de er, og det er på Facebook og Twitter. 

Niels har forsøgt at et samarbejde med kritiske politter, men de kører deres egen debat på Facebook. 

 

 



 

 

Øge kendskabet til indholdet på seminarerne:  

Der bliver afholdt mange gode arrangementer, men indholdet bliver ikke omtalt og kendt for andre end 

deltagerne. Der er brug for  at bearbejde møder journalistisk som for eksempel at skrive til Information om 

indholdet. Gerne før møderne men også efter, så mange af de gode ting fra møderne kommer frem til en 

bredere kreds, samt gøre opmærksom på at det er NETØK som arrangerer det. 

Det er et problem, at det stort set kun er Niels og Jesper, som skriver i avisen, så det er en snæver kreds, der 

skriver i dag.  

Der er mange gode slides, som vi kan sende ud til undervisere.  

 

Ad 5) 

  

Forslag til nye møder og seminarer: 

 

1. Jens Peter Bondes oplæg om EU-Kommissionens arbejds- og tdisplan er nyt, og det bør vi følge op på 

med et halvdagsmøde.  

 

2. Der er brug for at tage en snak med de unge for at følge op på diskussionen om undervisningsmateriale på 

økonomi studierne. Nu er det ti år siden, vi har haft krisen. Er de kritiske synspunkter kommet ind i 

undervisningen. Opfordring til Inge, Niels og Jesper, der stadig underviser. 

  

3. Forslaget om kvoter, der er sendt ud sammen med beretningen, kan holdes som et halvdags seminar. 

 

4. Spørgsmål om øget brug af løsarbejdere. Hvad betyder det? Hvorfor bliver det accepteret af 

lønmodtagerne og fagbevægelsen? Hvad er udfordringerne?  

 

5. I Danmark har vi Disruptionrådet, men hvad er deres politik I Sverige har de i stedet et innovation råd. 

Søren vil godt være med til at arrangere det. 

 

6. Vi kan afholde et møde/seminar, hvor vi alle vælger alle en bog, som vi læser og fremlægger 
på mødet, Så kan deltagerne gå til forskellige folk for at høre om bogen.  

 

7. Invitere Jørgen Randers, som har forudset at både Europa og USA vil få svag vækst.  

 

8. Spørgsmål om beskatning af kapitalafkast og robotter 

 

9. Spørgsmål om Borgerløn.  

 

10. Facebook og Google udfordring i forhold til arbejdsmarkedet, i forhold til SKAT samt det faktum at de 

danner monopoler. 

  

11. Tema om Dansk kapital, der udbytter producentlande som eksempelvis tøjindustrien i sydasien. 

 

12. Bæredygtig produktion og vækst, som bl.a. Inge Røpke forsker i. Alle taler om vækst, men den kan ikke 

fortsætte uendeligt i en endelig verden.   

  

Hvem arbejder med oplæg til hvilke møder og seminarier:   

 

Irene: Platformsøkonomi   

 

Lars og Jesper arrangerer et kortere møde om Jens-Peter Bondes nye bog. 

  

Søren arbejder på sit forslag om disruption 

 

Niels laver et oplæg til et seminar om bæredygtig økonomi. 

 

Forslagene bliver behandlet på et bestyrelsesmøde 

 



 

 

Ad 6)  

 

Regnskabet er godkendt med bemærkning om, at der  er økonomi til både at annoncere mere og at få 

udenlandske oplægsholdere. 

 

Ad 7) 

 

Jørgen, Irene, Nils, Niels og Jesper er valgt. 

 

Ad 8)  

 

Bengt- Åke Lundvall  er genvalgt 

 

Ad 9) 

 

Intet til referat 

 

 

Referat den 6. 10. 2017: Carl-Aage (med enkelte mindre korrektioner fra Jørgen)  

 

 

  

 

   

 

 

  

  


