DSLYʼs Generalforsamling torsdag d. 14-1-2010, Panuminstituttet, Dam
auditoriet, 2100 Kbh. Ø kl. Ca. 17.
Formandsberetning:
Siden sidste generalforsamling d. 18-6-2007, har der været afholdt halvårlige
bestyrelsesmøder sidst 3-6-2009, og desuden 2 debatmøder d. 18-6-2007
vedrørende Justitsministeriets vejledning for offentlig ansattes ytringsfrihed,
og 14-1-2010 i anledning af udgivelsen af en ny debatbog redigeret af DSLYʼs
kasserer Torben Ishøy (TI).
Formanden (Niels Høiby: NH) og kassereren (TI) har desuden d. 18- 6-2008
fået foretræde for Folketingets Retsudvalg og gjort rede for DSLY støtte til
Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et nævn til
sikring af offentlig ansattes ytringsfrihed, hvor DSLY har været inddraget i det
forberedende arbejde. Desværre blev forslaget ikke vedtaget af Folketinget.
DSLY ved TI har haft en telefonlinje (Netværket) til at bistå nødlidende
kolleger vedr. ytringsfrihed, men der har kun været få kontakter. Bestyrelsens
medlemmer har skrevet indlæg i den trykte presse og deltaget I debatmøder
både i de elektroniske medier og I faglige selskaber og et store temanummer i
personalemagasinet for Region Syddanmarks medarbejdere ʻTÆT PÅʼ
handlede om ʻTør du bruge din ytringsfrihed? (blad nr. 4 I 2008), hvor bl.a.
DSLYs formand var interviewet og hvor overlæge Aksel Grosen fra Middelfart
Sygehus ligeledes var interviewet på baggrund af den sag, som DSLY bistod
ham med og som han holdt foredrag om ved vores debatmøde 18-6-2007.
Ombudsmanden gik ind i sagen og afgav en udtalelse til fordel for Aksel
Grosen, som findes på vores hjemmeside (www.dsly.dk).
Det er DSLYs bestyrelses fornemmelse, at ytringsfriheden for offentlig ansatte
har fået bedre vilkår, efter at Justitsministeriets vejledning udkom for 3 år
siden, idet der kun har været få henvendelser til bestyrelsesmedlemmerne,
som så har givet råd og støtte, men ingen af disse henvendelser har ført til
videre foranstaltninger og pressen synes heller ikke at have taget sådanne
sager op. Ved sidste bestyrelsesmøde drøftedes DSLYs fremtid og vi enedes
om, at vores aktivitet skal afspejle ytringfsfrihedens problemer, hvorfor
aktiviteten for tiden har et lavt niveau. Aktiviteten skal imidlertid skrues op i
same øjeblik, der måtte komme nye problemer for ytringsfriheden. Men for
tiden synes vores aktivitet gennem årene altså at have båret frugt.
Vedrørende bestyrelsens sammensætning ønsker vores næstformand og
sekretær Michael Kosteljanetz at udtræde efter en mangeårig flot indsats,
som resten af bestyrelsen taker ham for. Arbejdsopgaverne for bestyrelsen er
for tiden som sagt beskedne, så af den grund er der ikke det store behov for
nyvalg, hvis interesserede ikke melder sig.
På DSLYʼs bestyrelses vegne d. 11-1-2010
Niels Høiby
professor, overlæge, dr. med.
formand for DSLY

Bestyrelsen (valgt I 2007): Niels Høiby, Michael Kosteljanetz, Torben Ishøy,
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