BILAG 3 : LANDSLEDELSENS FORSLAG TIL ARBEJDSPROGRAM
22.05.2016
Under forudsætning af økonomisk grundlag vedtages følgende arbejdsprogram:
1. De årlige Ruslandskonferencer på Christiansborg og en mini-konference i provinsen videreføres. Der
tilstræbes en planlægning på længere sigt uden dog at forskertse et aktualitetshensyn.
2. Østersø NGO arbejdet - samarbejdet med NGO organisationer omkring Østersøen fortsætter – nationalt
i Østersø NGO Netværk Danmark og internationalt i Baltic Sea NGO Network.
3. For at styrke oplysningen om og forbindelserne til Rusland, vil Dansk-Russisk Forening hvert år
tilrettelægge mindst ét arrangement, der tilbydes lokalafdelingerne, om Rusland historisk, kulturelt,
kunstnerisk, politisk og/eller økonomisk.
4. Hver lokalafdeling bestræber sig på at forøge medlemstallet. Lokalforeningerne kan med støtte fra
Landsledelsen kontakte lokale virksomheder eller organisationer og fortælle om muligheden for kollektivt
medlemskab, specielt rettet mod dem, der har aktiviteter i eller forbindelser til Rusland. Lokalforeningerne
kan samarbejde med andre organisationer om gennemførelsen af konkrete aktiviteter. Det tilstræbes, at
medlemmerne skriver artikler til hjemmesiden om russiske ikoner, film, historie, litteratur eller andre
emner, der kan tænkes at ville kunne tiltrække nye medlemmer.
5. Der fortsættes med at søge økonomisk støtte fra Tipsmidlerne fra puljen til humanitære, velgørende og
andre almennyttige konkrete formål, f.eks. til udbygning og konsolidering af foreningens IT udstyr samt
publikationer m.v.
6. Der arbejdes fortsat for at fastholde og styrke repræsentation fra Dansk-Russisk Forening i offentlige
udvalg, NGO’er m.v. Særlig vægt lægges på repræsentationen i FN-forbundet, Rådet for
Menneskerettigheder og Østersø NGO Netværk Danmark. Der skal endvidere lægges vægt på samarbejde
med Udenrigsministeriet, IHB Foreningen og Det Danske Kulturinstitut, især afdelingen i Sankt Petersborg,
samt Den danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder. Det oplyses på hjemmesiden, hvor foreningen
er repræsenteret og om konkrete resultater af samarbejdet.
7. Til styrkelse af samarbejdet med andre organisationer dannes en uformel Partnerkreds, bestående af
betydende personer fra samarbejdspartnerne Hvert år forsøges arrangeret et møde for Landsledelsen og
Foreningens Partnerkreds med ambassaden og/eller den russiske handelsrepræsentation om relationerne
mellem Rusland og Danmark.
8. Landsledelsen holder kontakt og samarbejder med den russiske ambassade og det russiske center for
videnskab og kultur vedr. mindre møder med den russiske ambassadør, udstillinger, koncerter og seminarer
i Vester Voldgade og lignende.
9. Det er målsætningen, at der skal være mindst én lokalafdeling i hver region. Vejledning i oprettelse af
lokalafdelinger skal være tilgængelig på www.dkrus.dk.
10. Landsledelsen har det overordnede ansvar for fundraising.
11. Foreningen søger at synliggøre sig overfor offentligheden, bl.a. gennem sin web–side,
pressemeddelelser, avisartikler, offentlige foredrag og kurser om russiske forhold (evt. i samarbejde med

de lokale folkeuniversiteter, oplysningsforbund og højskoler) og distribution af foreningens
oplysningsmateriale.
12. Hjemmesiden vedligeholdes og udbygges.
13. Projekt ”Russiske spor i Danmark gennem 1000 år” videreføres.
14. I år uden landsmøde kan Landsledelsen indkalde til en tværregional konference.
15. Bestræbelserne for at deltage i valgobservationer i Rusland videreføres.
16. Bestræbelserne for at få russiske valgobservatører til danske valg eller folkeafstemninger videreføres.
Vedtaget med tilføjet punkt:
17: Udvikling af firmasponsorater

