FN-forbundets repræsentantskabsmøde den 21. april 2018
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Status på strategi- og handlingsplan
Landsformanden bød velkommen og gratulerede den nystartede kreds på Fyn, hvorefter han fortsatte med
en status på strategi- og handlingsplan (vedlagt).
Den skrantende multilateralisme var igen i fokus, grundet udfordringen af ’everyone first’-tendensen, hvor
verden synes mere som en kamparena snarere end et globalt samfund. Der blev kommenteret på Civicusrapporten ”Multilateralism in the firing line” og på nødvendigheden af civilsamfundets rolle. Danmark er
nødt til at gøre sin stilling klar og stoppe med at tale med to stemmer. Det er ikke nok med tale, der skal
handles med konkrete initiativer.
Verdensmålene er multilateralisme i øjenhøjde. De er universelle, tværgående og engagerer lokalt og
folkeligt. FN-forbundet har (og vil fortsat have) en oplysende rolle både gennem aktiviteter og oplæg via
kredsene, skoletjenesterne og vennekredsen.
Endvidere har 92-gruppen og Globalt fokus den fælles SDG-arbejdsgruppe vedrørende Danmarks
implementering af Verdensmålene, der koordinerer fælles initiativer, herunder undersøgelse af data med
Danmarks Statistik samt udførelse af en skyggerapport.
Den 18. maj afholder FN-forbundet sammen med Københavnskredsen og Folketingsgruppen en
Christiansborgkonference ’Globalt svar på globale udfordringer – FN-sporet for flygtninge og migranter’, og
der håbes på en god dialog med hele Folketinget.
Der har også været fokus på bæredygtig sikkerhed. Der har været bragt indlæg på Altinget, omhandlende
FN’s traktat om forbud mod A-våben samt indlæg om autonome dræberrobotter. Der har også været
forsøgt dialog i forbindelse med Israel-Palæstina konflikten. Hidtil uden den store succes, men der arbejdes
videre. Endvidere har FN-forbundet haft et arbejde i gang forud for Forsvarsforliget, og det synes at have
efterladt aftryk.
I slutningen af beretningen – og som optakt til eftermiddagens temadrøftelse – blev situationen i
Sikkerhedsrådet og vetoretten også vendt.
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Den Organisatoriske beretning
Generalsekretæren fremlagde den organisatoriske beretning (vedlagt), da næstformanden var forhindret i
at deltage. Der har været en lille nedgang af besøg til hjemmesiden, grundet manglende
mobilkompatibilitet. Der arbejdes fortsat på ny løsning. Til gengæld har FN-forbundets Globalis et stort
besøgstal, og hvad angår de sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram er her også pæne og stigende
besøgstal.
Medlemstallet er svagt stigende – og med et vist negativt udsving i de år, hvor der ikke afholdes
landsmøde. Den medlemsgruppe, der oftest kommer til, er de unge/studerende, men desværre er det også
dem, der er sværest at holde på. Der blev præsenteret grafer, der viser, at medlemmernes fysiske placering
stemmer godt overens med, hvor kredsene befinder sig. Det understregedes endvidere, at der hvor der er
aktiviteter, kommer der medlemmer.
Der er i øjeblikket stor aktivitet i Nordjyllandskredsen og i Københavnerkredsen. Fynskredsen er nystartet
og også med gode kræfter, så det tegner godt. Viborg og Århus er stadig netværk, men sidstnævnte med
god kobling til Skoletjenesten Århus. UNYA Denmark kører selvstændigt, men er en del af FN-forbundet.
Det samme gælder DanMUN, der årligt laver en stor simulering af FN-forhandlinger.
Der arbejdes i øjeblikket på at lave et foredragsholderkatalog over personer fra bestyrelsen og FNforbundets venner. Det kommer til at fungere gennem et bookingsystem uden brug af e-mailadresser.
Af større projekter har FN-forbundet netop afsluttet Erasmus+ projektet ’Global Footprints’ – og det andet
Erasmus+ projekt ’Education for Global Responsibility’ vil blive afsluttet til sommer. Danida har givet en
betinget godkendelse af et næste større projekt, som bliver udvikling af et brætspil med Verdensmålene i
fokus.
Der blev henvist til ledelsesberetningen til årsrapporten 2017, hvor man kan få et kvantitativt overblik over
alle de aktiviteter, der har fundet sted. Af kommende større aktiviteter kan nævnes: fyraftensmøde 17. maj
’Reproduktive rettigheder fylder 50 år’, Christiansborgkonferencen 18. maj ’Globalt svar på globale
udfordringer: FN-sporet for flygtninge & migranter’ – samt deltagelse på Folkemødet Bornholm, hvor
deltagelsen 2017 var vores bedste år i løbet af FN-forbundets syvårige tilstedeværelse.

Skoletjenesterne
Niklas, nyvalgt næstformand i Fynkredsen og koordinator for Fyns skoletjeneste, præsenterede
skoletjenesterne (vedlagt). Skoletjenesten består af frivillige, der tager ud på grundskoler, efterskoler,
gymnasier og højskoler med oplæg inden for FN-relaterede områder, samt med Model UN (FNsimuleringer), rollespil og brætspil om internationale forhold. De aktive i skoletjenesten er primært unge
universitetsstuderende – alder og studiet er dog ikke afgørende – blot man har med stor interesse og
kendskab til ovenstående. De aktive trænes under egne koordinatorer, nogle gange på fælles
træningsweekender – og der arbejdes på at lave en mere formaliseret form for curriculum. Skolerne betaler
et honorar for hver besøgende, hvor størstedelen går til oplægsholderen, mens en mindre del går til
sekretariatsdrift m.m.
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Skoletjenestegrupperne mødes jævnligt og ellers kommunikerer de via de sociale medier. Ud over
skoletjenesten faste tilbud engagerer de sig også nogle gange i andre former for opgaver så som
skolemesser, workshops, folkemøde etc.
I 2017 havde skoletjenesterne samlet 31 skolebesøg og mødte herigennem ca. 3.000 elever
Efter beretningerne blev følgende kort vendt:
-

Europarådets rolle.
Vigtigheden af at lave en stærkere kobling mellem skoletjeneste, kredse og venneforedragsholdere. Kommunikationen skal koordineres – og kvaliteten skal være høj.
Kredsene skal styrkes og udbygges. Kommunikation med kredsenes medlemmer er vigtig – samtidig
med at GDPR skal overholdes.
Efterspørgsel på succeskriterier i forhold til de aktiviteter og tal, som fremlægges i beretningerne.

Landsformanden samlede op på bemærkningerne og takkede for fremmødet; især set i lyset af, at mødet
blev afholdt uden for København.

Overvejelser vedrørende vedtægtsændringer
På sidste landsmøde 2016 blev der ytret ønske om at inddrage de kollektive medlemmer på bedre vis, samt
at organisationen skulle lettes for bureaukrati og kræfterne skulle samles til at lave udadvendte aktiviteter.
På baggrund af dette har et bestyrelsesudvalg arbejdet på en ny organisering, hvilket vil medføre ændringer
i organisationens vedtægter. Kurt Mosgaard fremlagde, på udvalgets vegne, de vigtigste ændringsforslag,
på baggrund af udsendt forslag til revision af vedtægterne -- herunder nedlæggelse af repræsentantskabet,
afholdelse af et årligt landsmøde, ingen faste bestyrelsesudvalg (men aktuelle ad hoc udvalg), reducering af
antallet af bestyrelses- og forretningsudvalgsmedlemmer. Forslagene vil blive fremlagt på det kommende
landsmøde i oktober 2018. Det blev understreget, at forslaget på ingen måde havde til intention at svække
de kollektive medlemmers status i FN-forbundet – tværtimod skal der findes en ny og bedre måde at
involvere og aktivere de kollektive medlemmer.
Af kommentarer på mødet i forbindelse med forslag til vedtægtsændringer var blandt andet:
-

-

Det er fint med reducering af møder, men vigtigt at en løbende kommunikation fastholdes.
Forslag om at lave årsforskudte punkter på landsmødet, så det ikke er de samme punkter, der tages
op hvert år; herunder f.eks. 5-årige overordnede strategier.
Generel tilslutning til at skære i bureaukratiet.
Tvivl om hvorvidt reducering af bestyrelsesmedlemmer er en god idé – og hvis antallet reduceres
bør det overvejes om flere observatører kan deltage på møderne. Samtidig vigtigt at have fokus på
hvad bestyrelsens opgave er.
Vigtigt at kredsene bliver en mere integreret del af organisationen, hvorigennem aktiviteter i højere
grad kan gennemføres.
Vigtigt at komme ud over rampen med initiativer – men også vigtigt at bibeholde et forum, hvor
folk kan mødes.
Formålsparagraffen ligner et kompromis, hvor det er svært at gennemskue vægtningen af hhv. den
oplysende- og politiske del.
Vigtigt at finde en god løsning på involveringen af de kollektive medlemmer.
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Der blev opfordret til, at de kollektive medlemmer går tilbage til egne organisationer og drøfter ønsker og
idéer til, hvordan de bedst forestiller sig en meningsfuld inddragelse ud over tilstedeværelse på et årligt
landsmøde. Kommentarer, input, respons bedes sendt til sekretariatet og Kurt Mosgaard.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017
Hovedkasseren fremlagde årsregnskab 2017 med bemærkninger om, at det ser pænt og robust ud.
Statstilskuddet på 2 millioner udgør lidt over halvdelen af den fulde omsætning og er dermed meget
afgørende. Kontingentindtægterne er desværre en lille smule dalende – blandt andet grundet udmeldelse
af kollektivt medlem. Projektindtægterne varierer fra år til år, idet projekterne ofte spænder over flere år.
Den positive rentetilskrivning skyldes flytning til en mere fordelagtig bankforbindelse hos Arbejdernes
Landsbank. Der er brugt 100.000 kr. af henlæggelser fra midlerne ved nedlæggelse af Fondet for Fred og
Internationalt Samarbejde, som skulle bruges på internationalt arbejde. Endvidere er der hensat nye 50.000
kr. til eventuelle fremtidige etableringsomkostninger.
Samlet set er der i regnskabet meget små udsving i forhold til det budgetterede. Den eksterne
statsautoriserede revisor havde ved gennemgangen ingen væsentlige bemærkninger – og kommenterede i
øvrigt at regnskabet var ført meget fint. Af gode råd fra den eksterne revisor var at stramme styringen af
internationale samarbejdspartnere for at minimere risiko for tab i forbindelse med projekter.
Kommentarer i forbindelse med regnskabet:
-

I forbindelse med Regnskab 2018 bør det overvejes at omdefinere nogle af posterne i forhold til
navn og indhold. Det er vigtigt at kredsene stadig har budget, uagtet om der kommer flere kredse.
Der bør tænkes i styrkelse af organisationens finansiering – især i forhold til, at hensættelserne ikke
varer evigt.
Den interne revisor ytrede stor tilfredshed med regnskabet – og gratulerede de nye og billigere
sekretariatslokaler samt for organisationens tilstedeværelse på finansloven. Herefter takkede hun
hovedkasser og sekretariat, herunder især bogholderen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Yderligere repræsentantskabssager og eventuelt
Intet

Efter repræsentantskabsmødet var der temadrøftelse ’Har FN’s Sikkkerhedsråd udspillet sin rolle?’ ved
Liselotte Odgaard, lektor ved Forsvarsakademiet; denne del af mødet var åbent for alle medlemmer.
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