Generalforsamling Fair Trade Danmark tirsdag den 29.5.2018.
Fair Trade Danmarks Beretning 2017 – 18 og handlingsplan.

Bestyrelsen. Konstituering og arbejdsdeling. Daglig ledelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig således :
Morten Ledskov, Hammershus Fairtrade, formand.
Marianne Bols, Fair Trees, næstformand.
Michael Weyand, Fair Trade Lolland, kasserer, har overtaget posten fra Uffe Ankeraa i
beretningsperioden.
Anne Kurup, Fair Trade Lolland, sekretær.
Uffe Ankeraa. Udtrådt af bestyrelsen i beretningsperioden.
Kirsten Bech, Butik Salam, Vejle. Bestyrelseskontakt til det eksterne monitoreringsudvalg (EMU).
Thomas Glerup, Betterfelt. Hjemmeside etc.
Vi holder bestyrelsesmøder på Skype ca. 1 gang om måneden året igennem – og har også mødtes
fysisk et par gange i perioden.
Forretningsudvalg (FU) består formelt af Marianne, Michael og Morten, men i praksis tages alle
beslutninger af den samlede bestyrelse.

Daglig ledelse :
Vi har som bestyrelse i hele 2017 - 2018 stået for den daglige ledelse og administration uden betalt
sekretariatsfunktion.
Vi har i forhold til monitoreringsopgaver haft en 1 kortvarig deltidsansættelse fra november 2016 til
og med februar 2017, Bernitta Bjørn Andersen.
Ansvaret for monitoreringsarbejdet varetages af Morten i tæt samarbejde med Kirsten og Bernitta.
Vi har ikke betalt for bogføring og regnskab, der nu er overtaget af kassereren. Derimod har vi betalt
et minimumsbeløb for en revisorerklæring på vores regnskab.
Som bekendt har vi opsagt vores kontor-arbejdsplads i Kbh. og foreningens nye postadresse er nu
hos kassereren.
Bernitta Bjørn Andersen har delvist haft arbejdsplads hos Hammershus Fairtrade (u/beregning), og
arbejder nu fra sin hjemarbejdsplads - i det omfang der er honorarlønnede ad hoc opgaver til hende.

Generel status, økonomisk situation og fundraising.
Fair Trade Danmark er os – og hvad vi sammen gør Fair Trade Danmark til.
Det er vigtigt at holde fast i, i en tid, hvor vi som bestyrelse og medlemmer, selv skal drive og udvikle
Fair Trade Danmark.
Fair Trade Danmark er summen af vores medlemmer, vores partnere i Det Globale Syd, vores
kunder og andre interessenter.
Vi er først og fremmest et mærknings og monitoreringsordning, der tilkendegiver at vi arbejder,
producerer og samarbejder etisk og ansvarligt ude i verden – i Det Globale Syd – men også i Nord.
Det er der vi holder vores fokus og der fra vi udvikler Fair Trade Danmark.
Det er antallet af medlemmer og vores samlede omsætning, der kan danne grundlaget for vores
ydelser og ”muskler”, som interesseorganisation over for vores medlemmer og omverden.
Heldigvis er det lykkedes at udvikle tingene sig i den rigtige retning i løbet af 2017. Ikke mindst fordi
bestyrelsen har fået en betydelig saltvandsindsprøjtning i form af 3 nye medlemmer, der ofrer meget
tid og energi på Fair Trade Danmark. Vi har forskellige synspunkter på en del af vores dagsordener,
men bestyrelsesmøderne foregår altid i ”god ro og orden” og i en munter tone.
Vi har igen fået en økonomi baseret på kontingent-indtægter – og monitoreringsgebyrer.

Udvikling, udfordring og optimisme
Det er i sagens natur forbundet med mange udfordringer at drive Fair Trade butikker, produktion og
importvirksomhed.
Da vi betaler mere end vores konkurrenter og bruger tid og penge på udvikling, så bliver vores
produkter naturligvis mindre konkurrencedygtige på det frie marked. Mindre fortjeneste giver større
sårbarhed – uanset om man er butik eller importør.
Alle vores medlemmer har dog overvundet udfordringer og problemer i løbet af perioden.

Butikkerne må erkende at arbejdskraften primært skal komme fra frivillige, da det er svært at skabe
indtjening til lønninger. Det er et stort arbejde at styre og administrere, når alt er baseret på
frivillighed, men alligevel klarer de fleste butikker sig godt igennem og der har i lang tid været stabilitet
i gruppen af butikker selv om nogle er under hårdt pres.
I 2017 har en ny butik set dagens lys – Hammershus Fairtrade.
Vi er i løbende dialog med butikkerne om vilkår og betingelser – herunder monitorerings-grundlag –
og der er for nuværende initiativer på vej til et nyt butikssamarbejde.
Fair Trade Lolland vil på generalforsamlingen fremlægge forslag til fremtidigt butikssamarbejde.

Importørerne i Fair Trade Danmark spænder over en gruppe små og store virksomheder, der
arbejder i Afrika, Asien, Sydamerika og Georgien. Varesortimentet strækker sig fra alt i træ, metal,
kurv, tekstiler, læder, genbrug til juletræer - mv. mv.
Der er mange logistiske, kulturelle og økonomiske udfordringer ved at være Fair Trade importør,
men også store glæder over den store, bæredygtige og vedvarende forskel man kan gøre.
Generelt er der fortsat vækst i omsætning og antal forhandlerne i indland og udland. For de flestes
vedkommende er langt det overvejende salg til brugskunst- eller specialbutikker, primært i
Skandinavien, men også det øvrige Europa.
Thomas Glerup, Betterfelt, vil på generalforsamlingen holde oplæg importørernes eksistensberettigelse.

Monitorering
Monitoreringsarbejdet er fortsat vores fokus og udgør grundlaget for vores troværdighed som Fair
Trade mærke.
Vores eksterne monitoreringsudvalg består af 5 personer + primært Kirsten Bech og sekundært
Morten Ledskov, som kontaktpersoner til bestyrelsen.
Monitoreringsudvalget har været aktivt i 2017 – og der skal lyde en stor tak medlemmerne for den
store indsats som de yder !
Der er 4 årlige ansøgningsfrister og møder i udvalget.
Som tovholder / sekretær for Monitoreringsudvalget har Bernitta Bjørn Andersen lavet et stort
arbejde for at forbedre den service vi kan levere til vores medlemmer / potentielle medlemmer og
det eksterne monitoreringsudvalg.
Dette gælder også opdateringer på vores hjemmeside.

Vores 2-årige strategi for et bæredygtigt Fair Trade Danmark - vedtaget i 2017.
Bestyrelsen fastholder og lægger ved denne generalforsamling op til en fortsættelse af den 2-årige
strategi, der omfatter følgende punkter og ændringer i forhold til det Fair Trade Danmark vi tidligere
har kendt.
Som bekendt er en del allerede gennemført.
1. Vi skal arbejde i retning af at være en egentlig brancheforening for aktører på Fair Trade
- non-food området.
I dag er vi en NGO uden fast kontingent, hvis eneste indtægtsgrundlag består i
monitoreringsgebyrer, frivillige medlemsgebyrer, individuelle kontingenter og eventuelle
indtægter fra fundraising.
Fremover skal vi i højere grad kunne drive organisationen baseret på medlemskontingenter
og salg af tjenesteydelser (monitoreringsgebyrer).

2. Vi foreslår derfor et årligt medlemskontingent baseret på omsætning, men med et loft
(maximum). Dette er gældende for både importører og butikker.
Vores individuelle medlemmer betaler allerede kontingent.
3. Vi foreslår et højere monitoreringsgebyr for både importører (uafhængigt af antal
producenter) og butikker.
4. Vi skal intensivere arbejdet med at tiltrække flere individuelle medlemmer via markedsføring
på hjemmeside og Facebook..
5. Hensigten er at forbedre og stabilisere vores økonomi, så vi på sigt får en bæredygtig
organisation, der kan overleve uden ekstern fundraising. En organisation, der samtidig vil
være i stand til at servicere medlemmerne i form af støtte til kommunikation, markedsføring
og networking.
6. Der skal derfor fokuseres på at skaffe yderligere medlemmer. Ud over almindeligt opsøgende
arbejde skal medlemstilgangen styrkes ved at gøre optagelses- og monitoreringsprocessen
mere simpel og logisk. Det gøres bedst ved at udvikle et on-line ansøgnings-proces (som
f.eks. CISUs eller DANIDAs Oplysningsbevilling). Det er en krævende proces, men den er
igangsat.
7. Vores hjemmeside som vores vindue til potentielle medlemmer skal forbedres yderligere.

Økonomi
FTDs udvikling, som brancheforening med et større antal medlemmer skal i de kommende år være
helt uafhængig af ekstern funding, og samtidig kunne garantere et rimeligt niveau i det daglige
arbejde, ikke mindst service over for medlemmerne og de mange der henvender sig på mail og
telefon. Dette gælder også i forhold til større udviklingsomkostninger.
Vi har i 2017 ikke fået yderligere indtægter fra fundraising. Sidste gang var i 2015-2016 (Lauritzen
Fonden).
Vi har nu trimmet udgifterne til de lavest mulige.

Fair Trade Butikkkerne
Der er pt. følgende medlemmer :
Fair Trade butik Svalerne Østerbro,
Fair trade Lolland,
Fair Trade Butik Karibu Roskilde,
Fair Trade Butik Salam Vejle,
Fair Trade Butik Bazaren Århus,
Hammershus Fairtrade Allinge,
Fair to Wear.

Fair Trade importørerne
Lovelou,
Betterfeldt,
Huset Ved Havet,
Bengura,
Hammerhus fairtrade,
Raintree,
Importør: Chola,
Permille Bulöw,
Fair Trees

Derudover har vi flere nye medlemmer, der er I søgeprocessen, herunder DHF (Dansk Handicap
Forbund.

Bestyrelsen
26.05.2018

