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Eftermiddagen startede med et medlemsarrangement i Vingehuset i Ballerup, hvor Birgit Lind viste billeder og
fortalte seneste nyt fra Stairway. Hun har netop været dernede i to måneder og kunne fortælle meget positivt
nyt og fremdrift og nye initiativer på projektet.
En planlagt visning af en af de små film fra Stairway måtte aflyses på grund af den globale opvarmning: Solen
skinnede så intenst, at vi måtte opgive at vise brugbare billeder på storskærmen.
Den formelle generalforsamling gik således:
1. Valg af dirigent
Claus Abildgaard blev valgt som dagens dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet
og indkaldt.
2. Formandens beretning
Vores afgående formand Katrine Nyholm konstaterede, at 2006 blev et forholdsvis roligt år, hvor indsatsen
både i Danmark og Filippinerne har været koncentreret om at følge op på de mange initiativer, som blev sat i
søen i de foregående år. Det gælder ikke mindst det flerårige samarbejde med Danida om
oplysningsvirksomhed.
I Danmark har vi fortsat vores fundraisingarbejde med vekslende held: Den årlige generalforsamling på
Rødkilde Gymnasium gav igen i år over 150.000 kr., som er et uvurderligt tilskud til vores arbejde. Det samme
var tilskuddet på hele 100.000 fra en anden af vores gamle støtter, Axel og Paula Nissens fond.
Derimod skete der en fejl ved ansøgningen om driftstilskud fra Tips & Lotto, således at ansøgningen ikke kom
frem i tide. Derved gik vi glip af ca. 80.000 kr. i tilskud, som vi ellers havde hårdt brug for, eftersom
kassebeholdningen er meget lav.
Den løbende ansøgningsvirksomhed til fonde og sponsorer er forestået af Claus Abildgaard, som har sendt ca.
85 ansøgninger uden at få ét eneste tilsagn om støtte (Referentens anmærkning: Det skal tilføjes, at vi efter
generalforsamlingen er blevet stillet et meget stort tilskud i udsigt som følge af dette arbejde, så det har ikke
været forgæves!)
Samtidig skal det fremhæves, at Marianne Schmitto har koordineret salg af armbånd, drømmefangere mm. fra
Stairway for over 20.000 kr. Det har stor betydning både økonomisk og som del af vores arbejde på at
synliggøre Stairway.
Organisatorisk har Stairway Danmarks bestyrelse besluttet at danne et forretningsudvalg, så de løbende
opgaver kan løses på en smidig måde, uden at hele bestyrelsen skal samles. Udvalget består af den afgående
og den nye formand, fundraiseren, bladredaktøren samt andre medlemmer efter behov og ønske. Alle
forretningsudvalgets møder er naturligvis åbne for alle medlemmer.
Vi planlægger nu en omlægning af vores kommunikationsindsats, så Stairway News bliver tonet ned og måske
kun skal udkomme 1-2 gange årligt på tryk. Til gengæld vil vi styrke vores hjemmeside med overgang til et nyt
system og et gennemgribende redesign.
Internt har året været præget af et glidende formandsskifte, hvor Katrine Nyholm træder af til fordel for Søren
H. Sørensen.

På Stairway i Filippinerne har året været domineret af oplysningsarbejdet om seksuelt misbrug af børn, som nu
står for ca. to tredjedele af de samlede aktiviteter, både målt i penge og arbejdsindsats. Indsatsen går fint, og
vi er langt foran de mål, vi har forpligtet os til i forhold til bl.a. Danida. Samtidig har Stairway fået nye,
stærkere partnere på denne del af arbejdet i form af Microsoft og Unicef.
Den kreative del går også godt: Stairways tredje tegnefilm om trafficing er fuldt finansieret og i produktion, og
vi forventer premiere i foråret 2007. Teaterstykket Cracked Mirrors er blevet utrolig positivt modtaget efter at
være omskrevet og har bl.a. været vist en række steder på Filippinerne og i Thailand.
Oplysningsarbejdet har imidlertid også afdækket et stort behov for terapeutisk opfølgning i forhold til de børn
og unge, som kommer frem med deres historier om seksuelt misbrug. Denne opgave er Stairway ikke gearet til
at løse, og det er svært at finde andre, som kan. Derfor er Stairway gået i gang med at udvikle et program,
som kan medvirke til at løse denne opgave.
Vi kan ikke gøre det alene, men vi kan tage hul på det, forsøge at skabe opmærksomhed om det og udvikle de
første trænings- og uddannelsesprogrammer. Det bliver en af de store opgaver i de kommende år.
Formandens beretning blev godkendt - og der blev samtidig rettet en stor tak til Katrine for hendes enestående
indsats for Stairway gennem efterhånden mange år. Og samtidig blev der budt varmt velkommen til Søren som
ny formand.
3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt, idet der blev noteret følgende:






Kassebeholdningen er den laveste i mange år, bl.a. som følge af det manglende driftstilskud fra Tips &
Lotto.
Indtægterne fra medlemsbidrag er faldet, men det kan skyldes forskydninger i kontingentbetalingen.
Der er brugt 27.000 kr. på kontorartikler - men på indretning af Stairways kontor i Filippinerne, ikke i
Danmark!
Lasse og Monica aflønnes fortsat med beskedne 50.000 kr. årligt tilsammen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg til alle. Ingen nye stillede op.
5. Valg af revisor
KPMG vil fortsat gerne revidere vores regnskaber gratis. De blev genvalgt.
6. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag fra medlemmerne, men foreningens vedtægter blev af bestyrelsen foreslået ændret, således at
§2 stk. A fremover lyder: »at støtte Stairway Foundation, Filippinerne, med dens internationale aktiviteter
inden for oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centret for gadebørn«.
Forslaget blev vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev uændret 150 kr. årligt, dog 75 kr. for pensionister og studerende.
8. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

