Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 20. august 2009
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Torben Jacobsen, Trine Jensen, Erik Arnsted, Karsten
Fledelius, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen, Anne Marie Wium-Andersen, ChristianTang Stenz og
Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Flemming Thøgersen, Lave Broch, Bent Christensen, Michael T. Jensen, Dorte
Munch, Bente Nielsen og Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Anni Herfort Andersen præsenterede Anne Marie Wium-Andersen, som er nyansat på
sekretariatet.
Punkt 1: Godkendelse af referater fra sidste møde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. april blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Anni Herfort nævnte sagen om rømningen af de afviste Irakiske asylansøgere fra Brorsons Kirke
og den seneste udvikling, hvor rigspolitiet har afgjort, at de 34 irakere, der står over for afhøring af
en irakisk delegation, som skal fastslå deres statsborgerskab, ikke har ret til advokatbistand eller
bisiddere under afhøringerne. Anne Marie Wium-Andersen havde udarbejdet forslag til en
udtalelse om emnet, som blev omdelt. Derudover nævnte Anni, at foreningen Kirkeasyl havde
sendt et brev til Folketingets medlemmer med opfordring til, at der rejses krav om humanitær
opholdstilladelse til de irakiske flygtninge. FN-forbundet har støttet initiativet.
Jørgen Estrup nævnte, at han på baggrund af den udtalelse, der udsendtes dagen efter rømningen
af kirken, var blevet interviewet i TV2 News’ kl. 6-udsendelse den 14. august.
Erik Arnsted opfordrede til, at man snarest følger op på sagen.
Tue Magnussen nævnte en Cevea-undersøgelse, som bl.a. viser, at to ud af tre danskere er imod,
at Danmark trodser FN’s anbefalinger og sender flygtninge tilbage til lande og områder, der ikke er
sikre. Hele undersøgelsen kan læses her: http://cevea.dk/gen_filer/pdf/Cevea%20%20Danskerne%20underkender%20flygtningepolitikken.pdf
Derudover nævnte Tue, at Danmark den 28. maj ratificerede FN’s konventionen om
handicappedes rettigheder.
Erik Arnsted havde været til stede på Rådhuspladsen den 18. august, hvor Kirkeasyl afholdt
støttekoncert for de afviste irakiske asylansøgere. FN-forbundet var blevet nævnt af
konferencieren som en af de organisationer, der havde støttet Kirkeasyl, men desværre var FNforbundet blevet forvekslet med FN.
Det blev aftalt, at sekretariatet og Formanden færdiggør udtalelsen og udsender den så hurtigt
som muligt.
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Punkt 3: Bestyrelsens forretningsorden
Der var fremsendt forslag om at ændre i forretningsordenens § 1, stk. 4, så bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når ni medlemmer er til stede. Det er en konsekvens af udvidelsen af antallet af
FU-medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Den reviderede forretningsorden er
vedhæftet referatet.
Punkt 4a: WFUNA
Torleif Jonasson havde deltaget i Verdensføderationen af FN-forbunds 39. Plenarforsamlingsmøde
i Seoul, Sydkorea den 9.-12. august. Torleif nævnte, at det havde været interessant at opleve FN’s
generalsekretær Ban Ki-moon på hjemmebane. Generalsekretæren havde åbnet mødet og været
vært ved en middag. Ban er iflg. Torleifs vurdering markant mere klart talende, end man normalt er
vant til i Sydkorea.
En stor del af mødet havde handlet om formuleringen af slutdokumentet, Seoul-deklarationen, som
er WFUNA’s arbejdsprogram for den kommende tre års periode. Torleif oplyste, at papiret og de
vedtagne resolutioner ikke er lagt ud på WFUNA’s hjemmeside endnu.
Torleif vurderede bl.a., at der var kommet mange gode folk ind i WFUNA’s Eksekutivkomite, og
Norden var blevet rigeligt og godt repræsenteret – i det hele taget havde mødet iflg. Torleif lovet
godt for WFUNA’s fremtid. Torleifs fyldige notat fra Plenarforsamlingsmødet er vedhæftet referatet.
Punkt 4b: COP15
Torleif Jonasson orienterede om, at mange FN-forbund har planer om en eller anden form for
deltagelse i COP15. Derfor mente Torleif, at det vil være hensigtsmæssigt, at FN-forbundet
medvirker til at koordinere forskellige aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En engelsk del på vores hjemmeside om COP-15
Assistere med at få WFUNA’s hjemmesides klimasektion til at se aktuel ud
Sprede budskabet om People’s Climate Actions koordinerende rolle
Sprede budskabet om ”Seal the Deal”-kampagnen
Sprede budskabet om 12. december som fælles handlingsdag
Promovere deltagelsen af NGO’er i nationale delegationer;
Hvis FN-forbundet bliver akkrediteret, evt. tilbyde enkelte ikke-akkrediterede FN-forbund
plads på vores deltagerliste
En reception i FN-forbundets lokaler i begyndelsen af COP-15, muligvis med deltagelse af
Ban Ki-moon
En fælles FN-forbunds side-event undervejs under COP-15, placeret i NGO-forum

Endelig orienterede Torleif om, at UNA Finland koordinerer et internationalt samarbejdsprojekt om
civilsamfundets involvering i internationale forhandlinger: de planlægger at holde deres næste
koordinationsmøde i København i december, og har lejet et hus tæt på Bella Centret til deres 10
deltagere. De overvejer at foretage en præsentation af deres foreløbige resultater i København –
enten selvstændigt, eller i samarbejde med andre.
Morten Thulstrup orienterede om, at der havde været afholdt et en dags Klima Model UN på
Krogerup Højskole for ca. 75 deltagere. MUN’et havde været en succes, og Morten foreslog, at det
måske kunne afholdes for FN-forbundsfolk som sideevent i forbindelse med COP15. Morten gjorde
opmærksom på projektets hjemmeside: www.muncc.dk
Det blev aftalt, at COP15-gruppen arbejder videre med de foreslåede tiltag og aktiviteter.
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Tue Magnussen gjorde opmærksom på, at menneskerettighedsdagen den 10. december bør
dedikeres til markering af 25 året for konventionen mod tortur.
Punkt 4c: Arbejdsgrupper
Public service-gruppen
Der var udsendt referat af første møde i arbejdsgruppen. Med udgangspunkt i bestyrelsens
beslutning om at arbejdet i første omgang skal rette sig mod undervisningssektoren var der
fremkommet forskellige konkrete forslag til udarbejdelse og lancering af materiale. Desuden
afholdelse af fyraftensmøder og etablering af debatgrupper. Jørn Boye Nielsen refererede kort fra
mødet og understregede, at målgruppen for indsatsen i første omgang er gymnasier.
Jørgen Estrup forslog, at de politiske partiers landsmøder bruges til et informationsfremstød.
Torleif Jonasson slog til lyd for, at også Højskolerne tænkes ind som målgruppe.
Det blev aftalt, at der udarbejdes en oversigt over datoer for de politiske partiers landsmøder – og
mulige kontaktpersoner.
Medlemshvervnings-gruppen
Gruppen havde afholdt møde umiddelbart inden bestyrelsesmødet. Christian Tang Stenz
refererede fra mødet, at man havde aftalt, at målgruppen for en hvervekampagne i første omgang
skulle være universiteter og seminarier samt gymnasier og højskoler. Det var Christians vurdering
af Klima MUN vil kunne bruges i den forbindelse.
Anni Herfort orienterede om, at det var blevet aftalt, at der skal udsendes et brev til studiestederne
med indbydelse til et møde i henholdsvis Århus og København ultimo september. Det er hensigten,
at der i forbindelse med møderne bl.a. dannes politiske diskussionsgrupper. Desuden var en
hverveindsats over for potentielle kollektive medlemsorganisationer samt over for den lidt ældre
befolkningsgruppe blevet drøftet.
Erik Arnsted efterlyste metoder til at hverve andre grupper end studerende som medlemmer.
Jørgen Estrup mindede i den forbindelse om, at FN-forbundets kollektive medlemmer var oplagte
samarbejdspartnere i forbindelse med hvervekampagner.
Trine Jensen foreslog aktiviteter som studieture, tilbud om involvering i Stop Sult, foredrag og
diskussionsgrupper. I den forbindelse nævnte Erik Folkeuniversitets foredragsrække, hvor
medlemmer af FN-forbundets Venner holder foredrag om FN-relevante emner.
Bente Rich fastslog, at fastholdelse af medlemmerne også skal tages med i overvejelserne.
Tue Magnussen foreslog, at der udarbejdes en FN-forbunds reklamefolder med klima som emne.
Freds- og konfliktgruppen om tiltag i forhold til Den Internationale Fredsdag, den 21. september
Lave Broch havde netop sendt en leder til næste nummer af FN-forbundets Nyhedsbrev med fred
som emne. Gruppen havde pt. ikke planlagt yderligere tiltag.
Bestyrelsen henstillede, at gruppen drøftede, om den i øvrigt havde konkrete ideer til aktiviteter på
’fredsdagen’. I betragtning af den korte frist var der enighed om, at kun meget konkrete og
overkommelige initiativer i givet fald burde forsøges realiseret.

3

Andet
Formanden mindede om behovet for at konkretisere planerne om en konference på FN-dagen i
samarbejde med Folketingets FN-gruppe.
Punkt 5: ’Strategi for Forbundets udvikling og sekretariatets styrkelse på langt sigt.”
Bestyrelsen drøftede det af arbejdsgruppen udsendte notat, og bemyndigede gruppen til at arbejde
videre ud fra det skitserede. De økonomiske konsekvenser for konkrete løsningsmodeller
forelægges bestyrelsen på mødet den 20. oktober, i form af udkast til reviderede budgetter for
2010 og 11.
Punkt 6: Budget 2009 og kvartalsregnskab
Anni Herfort fremlagde på vegne af Flemming Thøgersen udkast til revideret budget for 2009.
Budgettet blev godkendt.
Punkt 7: Eventuelt
Næste møde er flyttet fra tirsdag den 6. oktober til tirsdag den 20. oktober kl. 17.

For referat: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
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