Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, onsdag den 13. april 2016
Udkast pr. 3. maj, rev. John Kierulf 6. maj (punkt 1)
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Ole
Olsen, Karsten Fledelius, Louis William Møllerfors, Torben Jacobsen, Andreas Hansen, Jørn Boye
Nielsen – samt Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam
Moazzeni, Jesper Andersen
1. Formalia
Da landsformanden på FN-forbundets vegne deltog i et ordinært møde i Rådet for Institut for
Menneskerettigheder under første del af bestyrelsesmødet, varetog næstformanden
mødeledelsen.
Referatet blev godkendt.
På sidste møde blev de igangsatte besparelser i Udenrigsministeriet diskuteret, samt eventuelle
reaktioner herpå. John Kjerulf skrev efterfølgende en kommentar med fokus på
bortprioriteringen af UM’s deltagelse i det internationale nedrustningssamarbejde. Den blev
bragt i det seneste nummer af Global, hvis leder også beskæftiger sig med nedskæringerne.
Ole Olsen kritiserede, at den øvrige bestyrelse ikke havde bidraget eller havde været mere
inddraget.
2. Økonomi
2.1 - Regnskab 2015
Hovedkasseren fremlagde regnskab 2015 med kommentarer om, at økonomien ser rigtig
fornuftig ud. Der er pt. en egenkapital på omkring 1 million kroner, som vil være nedadgående i
næste regnskabsår, da vi løbende vil bruge af modtagne midler fra nedlagte fonde.
Der er afvigelser på de formålsbestemte aktiviteter. Nogle af udgifterne falder først, når projekt
rapporter er godkendt. Vi har taget hul på 2 bevillinger, der rækker ud over henholdsvis 2 og 3
år.
Med hensyn til flytningen, så er de fleste flytteudgifter medtaget i regnskab for 2015, men der vil
komme yderligere etableringsomkostninger, herunder til bl.a. dobbelt husleje, som vil indgå i
regnskab for 2016. Fra 2018 forventes udgifterne til flytning og etablering at være udlignet med
huslejebesparelsen – og fra da af vil huslejebesparelsen kunne mærkes. Fra 2018 vil det derfor
være hensigtsmæssigt, at afsætte midler til ny flytning.
Antallet af medlemskaber er svagt stigende (den kunne dog ønskes højere set i lyset af den
indsats, der er gjort). Det der umiddelbart ligner en tilbagegang skyldes, at der er forskellige
former for medlemskab, dvs. at der i 2015 ikke er tegnet ligeså mange livstidsmedlemsskaber
som i 2014.
Både den eksterne og den interne revisor var yderst tilfredse. Der var væsentlige forbedringer
og stor tilfredshed med måden bogholderiet blev håndteret på – stor ros til bogholder, Jannie.
Regnskab 2015 blev indstillet til godkendelse i repræsentantskabet den 30. april 2016.
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2.2 - Revideret budget 2016
I de reviderede budget 2016 fremgår det, at der kun forventes at være to måneders dobbelt
husleje (februar, marts) i stedet for 4 måneder som antaget (worst case ville have været 6
måneder). Dertil afsættes flere midler til lokalt arbejde (se 2.3).
Det revidere regnskab blev godkendt.
2.3 - Rolle og økonomifordeling ml. kredse og bestyrelsens udvalg
Kredsene får større økonomisk råderum end tidligere. Posten på budgettet er forøget, så der er
op til 40.000 kr. til de lokale kredse og netværk. Der er ikke fastsat en fordelingsnøgle, da de
har forskellige konstellationer, muligheder til rådighed osv. Pengene kan derfor ikke bare deles
lige over. I stedet må hver kreds redegøre for, hvad deres behov er, og derefter fordeles
beløbet inden for ramme og rimlighed.
3. Repræsentantskabsmøde den 30. april
Generalsekretæren fremlagde forslag til indkaldelse til repræsentantskabsmødet. På
programmet er status på strategi- og handlingsplan, fremlæggelse og godkendelse af
årsregnskab 2015, repræsentantskabssager samt en temadrøftelse (åben for medlemmer) om
Danmarks fremtidige udviklings- og udenrigspolitik.
Strategi- og handlingsplanen vil blive udsendt, sammen med øvrige bilag, med indkaldelsen.
4. Landsmødet 2016
Foreløbige overvejelser til konkret indhold til strategi- og handlingsplan fra
bestyrelsesudvalgene. Enighed om at det overordnede tema stadig er De 17 Verdensmål – med
fokus på mål 16 (Peace, Justice and strong institutions). Fred og konfliktløsningsudvalget
meldte tilbage, at de gerne vil lægge vægt på menneskerettigheder i konflikter – med IsraelPalæstina samt konflikten i Vestsahara som cases. Endvidere var der kommentarer om:
vigtigheden i at få FN til at spille en større rolle som aktør og om at lægge pres på at Danmark
får en kraftigere indflydelse på FN i kølvand på Taksøe-rapporten. FN-forbundet skal profilere
sig skarpere.
Der er mange overliggere, der skal harmonere. Ting, der stritter, skal køres i samme retning.
Fremlæggelsen skal ske på en engagerende måde og ikke bare som ren tale.
Beslutning: Bestyrelsen pålægger FU samt udvalgsformændene (sekretæren i
Menneskerettighedsudvalgets tilfælde) at være penneførere og skabe en ramme for Strategiog handlingsplanen, som bestyrelsen efterfølgende kan kommentere på. Deadline for den
færdige Strategi og handlingsplan er uge 41.
Principprogrammet skal også på dagsordenen. Alle deltagere kan skrive kommentarer inden
Landsmødet. De skal stilles som konkrete forslag/ændringer, der kan stemmes om. Der skal i
indkaldelsen stå en deadline for dette (ca. en uge før mødet).
Kort om det praktiske: Foreløbigt budget for landsmødet er udsendt som bilag til
dagsordenen.Udkastet tager udgangspunkt i omkring 75 deltagere på baggrund af historik ved
tidligere antal deltagere på landsmøder.
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5. Statusrapporter samt indstillinger
5.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Der sker meget i kredsene. Nordjylland har blandt andet lige haft en velbesøgt debat om FN’s
fredsbevarende operationer med bla. direkte skypeforbindelse til Mogens Lykketoft.
Skoletjenesten har vanen tro ikke så mange henvendelser her i foråret. I marts måned deltog de
med en stand på Læringsfestival/messe i Bella Centret sammen med Mille fra sekretariatet,
hvor de - udover at promovere FN-forbundet og skoletjenestens tilbud – også viste FN-film med
’Virtual Reality’-briller udlånt af FN-byen. Skoletjenesterne i København og Aarhus deltog, mens
Aalborg ikke havde kunnet finde deltagere.
Generalsekretæren tager i slutningen af maj til Aalborg og Aarhus for at holde oplæg om
Verdensmålene samt promovere landsmødet overfor medlemmerne.
SF’s landsmøde er i næste uge, men der er desværre ingen, der har mulighed for at deltage
som officielle repræsentanter for FN-forbundet. Enhedslistens landsmåde er i maj, hvor
Andreas Hansen deltager pva. FN-forbundet.
5.2) Projektudvalget
Udvalget har søgt Lannungfonden om midler oplysningsaktiviteter i forbindelse med
Folkemødet på Bornholm samt forsøg med brug af Virtual Reality-briller i FN-forbundets
skoletjenestes arbejde.
FN-forbundet har været projektansvarlig organisation for tre projekter, der nu er afsluttet: ”State
of Europe”, ”Culture of Democracy” og ”Youth for Global Responsibility”.
I gangværende projekter er ”Education for Global Responsibility” samt ”Global Footprints”. Et
projekt i Moldova er under forberedelse.
Endvidere arbejdes der på yderligere idéer, herunder at genoptage et tidligere tænkt projekt
med FN-forbundet i Iran, der blev standset grundet de internationale sanktioner.
Landsformanden gjorde endvidere udvalget opmærksom på EU’s DEAR-pulje, der i år har
ekstraordinært mange midler – og opfordrede til at undersøg denne nærmere.
Indstillinger:
 Udvalget vil gerne øge antallet af medlemmer efter Rasmus Gyldenkerne er udtrådt.
Udvalget har spurgt Jolanta, som sagde ja. Bestyrelsen godkendte dette.
 I forbindelse med R2P bevilling vil udvalget vil gerne indstille til, at der søges tilladelse til at
anvende restbevillingen til en tryksag, som omfatter teksten fra udgivelsen i anledning af ti
året for R2P suppleret med en aktuel artikel. Publikationen lanceres ved en konference om
R2P. Konferencen foreslås arrangeret i samarbejde med DIIS eller Udenrigspolitisk Selskab.
Bestyrelsen gav mandat til dette, med det forbehold, at udvalget skal vente med at sende
ansøgningen til der er klarhed om, hvordan det vil forme sig bedst. Reformudvalget har
skrevet på et udkast, der ligger i tråd med ovenstående, så projektudvalget afventer
feedback fra reformudvalget.
5.3) Reformudvalget
Reformudvalget afholder en del fyraftensmøder vedrørende Global økonomi.
Udvalget mener der er behov for, at vi markerer os på skatteområdet, som er et globalt
spørgsmål – ikke mindst set i lyset af den nylige Panama-sag. Der var udarbejdet et forslag til
udtalelse, og enkelte sproglige kommentarer og rettelser blev givet til Ole Olsen. Med de
ændringer var der stor opbakning til udtalelsen – og den blev godkendt.
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Endvidere er udvalget i gang med et muligt samarbejde med Globale Seniorer, der har planer
om en konference vedr. reform af FN’s generalforsamling, som gerne skulle foregå i år mens
Mogens Lykketoft stadig er formand. Det blev diskuteret hvordan og hvor meget FN-forbundet
skal deltage. Globale Seniorer skal snarest have svar, så bestyrelsen gav tilsagn til at Torleif
Jonasson, Ole Olsen, Torben Jacobsen og Jørgen Estrup finder en god løsning og melder
tilbage til Globale Seniorer.
5.4) Menneskerettighedsudvalget
Der var tilbagemelding på Flygtningekonferencen 8. april, som var forløbet godt.
Tyrkiet og Syrien konference udskydes til maj. Højst sandsynlig vil den blive delt i to med
titlerne ”Tyrkiet og Syrien i den aktuelle storpolitik” samt ”Menneskerettigheder og ytringsfrihed i
Tyrkiet”. Der blev mindet om at holde FN-vinklen – og at man kunne overveje om FN-forbundet
kun skulle være medarrangør på én af dem.
Landsformanden orienterede om et godt møde i Rådet for Institut for Menneskerettigheder –
ikke mindst grundet den nye formand, Andreas Kamm.
5.5) Bæredygtighedsudvalget
Andreas Hansen orienterede, at han pga. tidsmangel ikke har mulighed for at fortsætte som
formand i udvalget i næste periode efter Landsmødet – men at han fortsætter aktivt i
Københavnerkredsen.
Diskussion af politikpapiret ’Transforming our World’ (udvalget fremsendte nyt udkast 11/4). Der
var ros til det nye udkast – læsbarheden var blevet bedre end første udgave. Der var
kommentarer om, at det var svært at se om det er et positions- eller politikpapir samt FNforbundets vedtagne vision og mission burde benyttes i formuleringerne. Endvidere blev det
kommenteret, at det er god info om verdensmålene, men at det godt kunne være tydeligere,
hvad FN-forbundets vinkel er. Området omkring vækst kunne også godt stå skarpere.
Ole Olsen indvilligede i en editor-rolle, hvor han vil tage højde for ovenstående. Dernæst sender
han det til generalsekretæren, der tage et sidste kig på det, før det returneres til udvalget.
5.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Lave Broch havde, på baggrund af møde med Polisario, taget initiativ til fælles nordisk udtalelse
ifht. Vestsahara, som de øvrige nordiske FN-forbund havde tilsluttet sig.
I forbindelse med Landsmødet foreslår udvalget, at der sættes fokus på menneskerettigheder i
konflikter med cases Israel-Palæstina og Vestsahara.
6) Status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Landsformanden orienterede om, at der, ifølge Kristian Jensen, vil komme en handlingsplan for
Danmark i forhold til Verdensmålene – både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk. Det er dog
stadig uvist, om det er Statsministeriet eller Udenrigsministeriet, der bliver ansvarlig for
handlingsplanen.
Kristian Jensen har ikke kunnet afse tid til at mødes med Vennekredsen, men i stedet vil de
mødes med Martin Bille Herman den 3. maj – og stille relevante spørgsmål ifht. den
multilaterale bistand.
Taksøe-rapporten forventes offentliggjort omkring 1. maj. Der blev opfordret til at alle (inklusiv
sekretariatet) holder øje med, hvornår det sker og videreformidler dette - så der kan handles
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hurtigt med en reaktion. Det er vigtigt at være klar med en umiddelbar kommentar fulgt af en
mere grundig markering. Det blev besluttet, at Jørgen Estrup, John Kierulf, Jørn Boye Nielsen
samt udvalgsformændene læser rapporten, når den kommer og derefter sammenfatter en
samlet reaktion inden for en uges tid efter udgivelsen.
Generalsekretæren oplyste endvidere, at han – i forbindelse med Kristian Jensens roadtrip –
har stillet spørgsmål om, hvordan Kristian Jensen ser den multilaterale indsats i fremtiden – set
i lyset af besparelser, udmeldelser mm.
7) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode
Se kalenderoversigt
8) Kommende møder og aktiviteter
Første åbne høring af kandidater til kommende FN Generalsekretær var i går (12. april) – og i
den forbindelse var Landsformanden i TV2 News.
Se i øvrigt kalenderoversigt
9) Eventuelt
9/5 er der møde i RIKO. Invitation vil blive sendt ud.
Det Juridiske Fakultet (KU) har en afdeling, der beskæftiger sig med Internationale Domstole. Ole
Olsen er i kontakt med dem og undersøger, om der er mulighed for et eventuelt samarbejde.
Mødet blev hævet i god ro og orden.
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