Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, 23. marts 2017
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Berit Asmussen, Hanne Severinsen, Jolanta
Gaizutiene, Lena Jørgensen, Torben Jacobsen, Holger Hansen (via Skype), Kurt Mosgaard, Lave K. Broch,
Lena Jørgensen, Line Drewes (via Skype), Niklas Møller Rendboe (via Skype). Fra sekretariatet: Torleif
Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent)
Ikke til stede:
Jan Møgelbjerg, Andreas Dybkjær-Andersson, John Kierulf, Linda Herzberg , Dorte Munch, Siw Busborg
1. Formalia
Referat fra 4.-5. februar 2017 blev godkendt.
2. Økonomi
FU har holdt møde med den eksterne og interne revisor, som begge har godkendt regnskabet med stor ros
til bogholderen. Der var forventning om et lille underskud, som viste sig at blive et lille overskud i stedet,
men derudover ligger resultatet tæt op ad budgettet.
På oversigtens indtægter indgår bevillinger til større projekter, der løber over flere år. Dette giver derfor
nogle regnskabsmæssige forskydninger, da indtægterne indgår et år mens udgifterne falder et andet.
Projekterne har nu en sådan størrelse at revisionen anbefaler, at FNF fremover har særlig opmærksomhed i
forhold til særligt EU-projekternes partnere og hovedleverandører. Bestyrelsen ønskede, at der inden
ansøgning udarbejdes skal foreligge en vurdering af en evt. økonomisk risiko for FN-forbundet
Endvidere har der været en stigende indtægt i kontingentindtægter.
Revision og regnskabsassistance-posten er mindre end førhen, hvilket blandt andet skyldes, at
bogholderens overleverede materialer er overskuelige og let tilgængelige for revisionen.
Kredsene har brugt mindre end budgetteret, og kredsene opfordres fortsat til at indsende budgetønsker til
aktiviteter i 2017.
Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse i repræsentantskabet i april.
3. Aktuelle udfordringer
Landsformanden berettede kort om USA’s planer om nedskæring i deres bidrag til FN, hvilket han også
udtalte sig om i TV2 News den 17. marts. Herefter var en kort diskussion om konsekvenserne af denne
eventuelle nedskæring og om potentielle nye muligheder.
Endvidere har landsformanden og generalsekretæren deltaget i diskussion med udviklingsminister Ulla
Tørnæs og Martin Bille Hermann om den multilaterale indsats.
a)

Bæredygtig udvikling

Landsformanden berettede fra rundbordsarrangement med 92-gruppen, Globalt Fokus, Vejle

kommune, LO, Novozymes og Dansk Erhverv vedrørende Verdensmålene som fremtidens politiske
ramme for at arbejdet med bæredygtighed.
Formanden for Bæredygtighedsudvalget vil indkalde til møde i udvalget, så snart handlingsplanen for
Danmarks opfølgning FN’s Verdensmål offentliggøres.
b) Menneskerettigheder
Rådet under Institut for Menneskerettigheder er gennedsat – og både FNF og Helsinki-komitéen er
medlemmer.
I forbindelse med Danmarks formandspost for Europarådet, kunne det være interessant for
Menneskerettighedsudvalget at lave noget i den forbindelse. F.eks. en konference som optakt, der skal
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kunne oplyse om og påvirke diskussionen. Udvalget arbejder videre med et konkret forslag, som
præsenteres for bestyrelsen.
Udvalgsformanden refererede endvidere fra det velbesøgte arrangement i forbindelse med Kvindedagen
den 8. marts med den franske ambassadør François Zimeray.
Udvalgsformanden oplyste også om FN-forbundet/udvalgets deltagelse med stand under ICANN
konferencen 11.-16. marts. Udvalget vil meget gerne skrive artikel el.lign. til hjemmeside eller Global
omkring arrangementet.
Vedrørende Folkemødet i juni, så efterlyste bestyrelsesmedlemmer orientering om planerne for FNF’s
aktiviteter på Folkemødet, bl.a. i fht. aktiviteter omkring flygtningesituationen. Medlems- og
oplysningsudvalget orienterede om, at deres næste møde er den 25. april, hvor Folkemødeaktiviteterne
igen diskuteres. Planlægningen af Folkemødet 2017 startede tilbage i november, og bestyrelsen er blevet
holdt orienteret på møderne og gennem udvalgets referater (bl.a. fra møderne den 24/1 og 2/3 2017).
c) Fred og konfliktløsning
Kurt Mosgaard orienterede om opfølgningen på diskussionen under sidste bestyrelsesmøde, vedr. initiativ i
forbindelse med forhandlingerne om nyt forsvarsforlig. I dialog med bestyrelsens fred og
konfliktløsningsudvalg vil der udarbejdes forslag til nærmere plan.
d) Et styrket FN / FN-reform
Da der endnu ikke er nogen udvalgsformand, er der ikke et reelt udvalg, men der er flere forskellige
initiativer i gang. Bl.a. havde UNDP i sidste uge inviteret til møde om forsøget på at koordinere kortsigtede
og langsigtede indsatser. Bæredygtig sikkerhed er en grundlæggende forudsætning for at verdensmålene
skal lykkes.
4. Yderligere organisatorisk arbejde
 Udkast til ramme for kortfattede referater fra FN-forbundets bestyrelsesudvalg blev godkendt.
 Udkast til skema vedrørende indstilling af projekt eller lignende blev godkendt.
I denne forbindelse var der kommentarer om, at skemaet og godkendelser hos bestyrelsen forhåbentlig
ikke ville blive en hæmsko for at rykke hurtigt på aktuelle muligheder, hvis disse ikke kræver budget.
Herefter en kort diskussion om, hvorvidt samarbejde med kredsene om aktiviteter og arrangementer ville
blive tungere arbejdsgange, flere der skal mødes og mere bureaukratisk – eller som intentionen er, at det
skal lette bureaukratiet, da kredsenes egne og mindre aktiviteter ikke skal gennem bestyrelsen (af hensyn
til koordinering og viderformidling af oplysninger skal sekretariatet og bestyrelsen selvfølgelig orienteres i
god tid). Desuden er der gennem kredsene mulighed for at få fat i flere hjælpende frivillige samt nå ud til
flere potentielle deltagere.
Modtagne kommissorier fra bestyrelsesudvalg:
Bæredygtighedsudvalget: Landsformanden sender forslag til en lille rettelse/uddybning til
udvalgsformanden.
Fred og konfliktløsningsudvalget: Har udfyldt efter det gamle format for kommissorier. Udvalget indstiller
at have have en næstformand, samt at have mange fokusområder. Bestyrelsen bakkede for så vidt op om,
at have mange fokusområder og at give plads til diskussioner af flere områder, da der sidder forskellige
ildsjæle med stor kapacitet i udvalget – men aktiviteterne skal prioriteres, særligt de af landsmødet
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prioriterede emner, så der kan opnås resultater og det bliver synligt, hvilket områder FNF/udvalget
arbejder med i det givne år. Det kunne eventuelt skifte fra år til år.
Medlems- og oplysningsudvalget: Ingen kommentarer til kommissoriet.
Projektudvalget: Vil indskrive retningslinjerne for samarbejdspartnere i projekter.
Menneskerettighedsudvalget: Er ikke udarbejdet endnu.
Udvalgsformændene tager kommentarerne med til udvalgsmøderne. Alle kommissorier samles og
godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.
5. Repræsentantskabsmødet den 29. april 2017
Generalsekretæren udsender indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, herunder til de kollektive
medlemmers repræsentanter, som i flg. landsmødets vedtægtsændring har mulighed for at deltage som
gæster. På mødet skal årsregnskabet for 2016 godkendes og repræsentantskabet orienteres om, at
landsmødets beslutninger bliver fulgt op.
Endvidere skal der være en temadrøftelse. Bestyrelsen pegede på diskussionen om menneskerettigheder i
forbindelse med Danmarks kommende formandskab for Europarådet. Temaet kunne være: Op og ned i
debatten omkring menneskerettigheder, hvordan kommer debatten på rette spor? Generalsekretæren
kontakter mulige oplægsholdere.

6. Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Oversigt over afholdte samt kommende aktiviteter blev uddelt.

7.
Eventuelt
Nyt fra Nordjyllandskredsen. Bjarke Winther er trådt tilbage som formand; ny formand er Finn ReskeNielsen og næstformand er Holger Hansen. Holger rapporterede, at Bjarke afgang skyldes tidsmangel, da
han skal skrive Ph.d. om reformer af FN. Han vil gerne inddrages som ressource i denne forbindelse.
Nyt fra Københavnerkredsen. Dorte Munch har fået job på Grønland – og derfor har kredsen valgt Ditte
Ingemann Hansen til ny formand.
Niklas Møller Rendboe har sammen med 6 andre etableret en ny skoletjeneste i Odense, så nu har FNforbundet skoletjenester i Aalborg, Aarhus, Odense, København. Odenses næste møde er 24. april.

Mødet blev hævet i god ro og orden.
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