Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet torsdag den 6. september 2018
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Berit Asmussen, Hanne Severinsen,
Holger Hansen (Skype), Kurt Mosgaard, Lena Jørgensen, Niklas Møller Rendboe (Skype), Siw Busborg,
Torben Jacobsen samt Finn Reske-Nielsen (Aalborg).
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent).
Ikke til stede: Jan Møgelbjerg, John Kierulf, Lave K. Broch, Linda Hertzberg, Line Drewes, M'Barka Daoudi.

1) Formalia
Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2018 blev godkendt
2) Økonomi og medlemssituation
Hovedkassereren fremlagde den økonomiske oversigt, og bemærkede at det går som forventet
i henhold til det budgetterede. Eneste usikkerhed er dog afslutningen på de to projekter,
Education for Global Responsibility og Global Footprints, hvor sidstnævnte kan risikere at give
et underskud.
De fremsendte budgetter fra kredse og netværk (Nordjylland, Aarhus og Viborg) lagde sig alle
inden for de af bestyrelsen givne rammer og blev accepteret.
Medlemstallet er svagt stigende men det giver ikke øgede kontingentindtægter..
3) Landsmøde 2018
Praktisk: Landsmødet tidsramme ligner meget den fra sidste landsmøde i Aalborg. Det
opfordres til at man melder sig til. Der forsøges at få et eksternt oplæg om et aktuelt emne.
Opstillinger: bestyrelsen skal overveje, om der er nogle, der skal ’prikkes’ til for at sikre
kandidater med interesse og drive – og som dukker op. Der skal igen udarbejdes et
opstillingskatalog. Fremmødestatistikken blev taget til efterretning.
Vedtægtsændringer: Kurt Mosgaard orienterede om arbejdsgruppens endelige forslag. Han
fremhævede de gode diskussioner, der har været i løbet af året på bestyrelsesmøderne og
repræsentantskabsmødet og takkede for de gode input undervejs. Der var opbakning til
papiret, der dermed indstilles til videre behandling på Landsmødet. Dertil vil der også
udarbejdes et forslag til en revideret forretningsorden for den nye bestyrelse med Kurt som
tovholder.
Udkast til strategi- og handlingsplan: formanden præsenterede udkastet. Reformdagsordenen
bliver den helt store dagsorden i FN-systemet de næste par år, og det passer godt for vores
arbejde og vores strategi- og handlingsplan, hvis rammer er udstukket af Verdensmålene.
Udkastet blev diskuteret, og der blev stillet spørgsmål til den organisatoriske placering af
Skoletjenesten og Vennerne samt vægtningen af Folkemødet. Politisk blev der efterlyst større
vægtning af lobbyarbejdet overfor danske politikere samt en afstemning af arbejdet med R2P,
der har været strandet i Fred og Konfliktløsningsudvalget. Udkastet skal vedtages af
bestyrelsesmødet den 9. oktober, inden udkastet indstilles til Landsmødets godkendelse.
4) Aktuelle udfordringer
I Menneskerettighedsudvalget arbejder man for tiden med Internetdagen, hvor FN-forbundet er
ansvarlig for sessionen ’Fake news og misinformation - hvem har hvilket ansvar?’ og der er
nedsat en arbejdsgruppe med henblik på en markering af 70året for Verdenserklæringen om
Menneskerettigheder. Henover sommeren har Danmark været igennem midtvejsevalueringen i
UPR-processen, hvor Ole Olsen m.fl. har bidraget til NGO’ernes fællesrapport, der kan findes

på hjemmesiden.
Inden for bæredygtig udvikling har Regeringen netop præsenteret deres udviklingspolitiske
prioriteter, hvor der som noget nyt er tilføjet et afsnit om støtte af multilaterale organisationer,
der må anses som positivt. Dertil blev der før sommeren gjort status på Danmarks
implementering af Verdensmålene af både Regeringen selv og NGO’erne, der præsenterede
den fælles skyggerapport på Folkemødet, med tilhørende skænderi mellem Finansministeren
og generalsekretæren.
I Fred og Konfliktløsningsudvalget er der fortsat fokus på Vestsahara, og der vil blive sendt et
brev til nye franske ambassadør i Danmark vedr. den kritiske situation. Et debatindlæg om
Israels blokade af Gaza er efter bestyrelsesmødet blevet bragt i Jyllandsposten. Dertil er der
også et fokus på Danmarks forsvindende lille bidrag til FN-operationer.
Medlems- og Oplysningsudvalget har siddet lidt fast mht. bestyrelsens ønsker til en strategi for
hhv. kommunikation og medlemshvervning, og der var opbakning til at den nye bestyrelse
beslutter, hvordan strategiarbejdet føres videre. Det blev påpeget, at der bliver brugt meget tid
på kommissorier, strategier mv.
Fra projektudvalget blev der henvist til seneste referat. Hermod Lannungs Fond var søgt for
75.500,- til styrkelse af kredsene, skoletjenesterne samt Københavnskredsens arbejde med en
lokal SDG-skyggerapport.
5) Øvrige meddelelser siden sidst:
Generalsekretæren gjorde kort opmærksom på et udpluk af de kommende aktiviteter i FNforbundet i hele landet, herunder deltagelse i Verdens Bedste Nyheder, Aalborg
Bæredygtighedsfestival, Copenhagen Bug Fest og de politiske landsmøder hos Det Radikale
Venstre, Socialdemokratiet og det Konservative Folkeparti, samt samarbejdet mellem kredsene
og Genvej til Udvikling omkring at få oplægget ’Democracy – the Burkinabé Way’ rundt til
landets 4 største byer.
6) Evt.
Intet.
Mødet blev hævet i god ro og orden.

