Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet tirsdag den 9. oktober 2018
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Berit Asmussen, Hanne
Severinsen, Holger Hansen (Skype), Kurt Mosgaard (Skype), Lave K. Broch, Lena Jørgensen,
M'Barka Daoudi, Siw Busborg. Observatører fra kredsene: Ditte Ingemann Hansen og Finn ReskeNielsen (Skype).
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke til stede: Jan Møgelbjerg, John Kierulf, Line Drewes, Linda Hertzberg, Niklas Møller Rendboe,
Torben Jacobsen.
1) Formalia
Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. september 2018 blev godkendt.
2) Økonomi
Hovedkassereren orienterede om regnskabsoversigt pr. 1. oktober 2018. Det går som forventet i
henhold til det budgetterede. Nyhedsbrevet er ikke oppe at køre endnu, hvorfor der ikke er brugt af
budgettet. Der er en svag stigning i medlemsantallet, men alligevel nås det budgetterede beløb ikke.
De sidste kollektive medlemmer forventes at betale deres kontingent inden Landsmødet.
Økonomioversigten fremsendes til orientering til landsmødedeltagerne.
Forslag til budget 2019 og 2020 blev fremlagt. Der er umiddelbart ikke udsigt til stigende indtægter,
hvorimod løn-og personaleudgifter skønnes at stige en smule jf. almindelig lønregulering. Der er
stadig ambitioner om, at medlemstallet skal stige, men umiddelbart forventes ikke nye kollektive
medlemmer.
Aktiviteter/projektindtægter 80.700 er et forsigtigt skøn. Det bemærkes, at indtægten nu er
nettobeløbet i stedet for bruttobeløbet som tidligere – grundet vores statsautoriserede revisors ønske.
I forbindelse med kredsaktiviteter bør der undersøges muligheder for ekstern finansieringskilder.
Udgiften til organisatoriske møder afhænger af, om fremsatte forslag om vedtægtsændringer
vedtages – og hvordan man i fald fremover vil organisere årlige landsmøder. Der er afsat midler til
Nyhedsbrevet, da der skal etableres et nyt format af Global.
Bemærkninger til budgettet: Det bør angives i note, at det nu er nettobeløbet for projekter, der anføres
under indtægter. Der bør fortsat afsættes midler til Nyhedsbrevet. Udgifter til medlemshvervning ligger
under Medlemsarbejde og aktiviteter, hvor også udgifter til lokale, kreds- og udvalgsaktiviteter
bogføres. Der blev ytret ønske om at justere budgettet, så resultat ser pænere ud. Bestyrelsen
opfordrede hovedkasseren og generalsekretæren til at kigge en ekstra gang på budgettet om
regulering er mulig. Budgettet skal ikke gå i nul hvert år, men bør gøre det over en 3-4-årig periode.
Bestyrelsen indstiller budgettet til orientering på Landsmødet – med de justeringer der måtte komme.
3) Landsmøde 2018
Dags dato er der 10 bestyrelsesmedlemmer samt 22 øvrige medlemmer tilmeldt. I morgen sendes
sidste reminder om tilmelding ud til alle individuelle og kollektive medlemmer inden tilmeldingsfristen
udløber fredag. Papirer forventes udsendt pr. mail til de tilmeldte på mandag.
Tidsplanen og dagsordenen er nogenlunde identiske med Landsmøde 2016 i Aalborg.
Der er sat en del tid af til punktet ”Indkomne forslag”, da det også dækker vedtægtændringer,
udtalelser samt Strategi- og handlingsplan.
Vedrørende det eksterne oplæg, så er landsformanden i kontakt med Jens Wandel, der gerne vil give
et oplæg om den igangværende reformproces i FN. Det ser ud til at ville kunne lade sig gøre lørdag
aften. Der tages forbehold for mulige ændringer i tidsplanen.
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Vedrørende ledelseskandidater og –valg; der er udsendt oversigt over, hvem i bestyrelsen, der
forventer at genopstille. Inge Skjoldager stopper som intern revisor – og Peter Palshøj har
tilkendegivet, at han ønsker at opstille, om end han ikke har mulighed for at deltage på landsmødet.
Vedrørende opstillingsprocedure er der skrevet ud, at det gerne ses, at man melder sit kandidatur på
forhånd – gerne ved brug af opstillingsblanketten, som findes på hjemmesiden under info om
Landsmødet. Denne sendes til sekretariatet på fnforbundet@fnforbundet.dk. Opstillingerne samles i
et katalog og sendes til deltagerne på mandag. Ifølge de gældende vedtægter er det dog muligt at
melde sit kandidatur indtil valgpunktet går i gang.
Udkast til ’Strategi- og handlingsplan 2018-2020’, version 5 var fremsendt forud for mødet –
indeholdende kommentarerer siden version 4. Ud over kommentarer om enkelte slåfejl, blev der ytret
ønske om, at der mere klart skal stå, at bestyrelsen har intentioner om at foretage evaluering af de
forskellige dele af organisationen – i første omgang nævntes projekterne og skoletjenesten med
henblik på fremadrettet at kunne styrke disse.
Det bør endvidere overvejes, hvordan strategi- og handlingsplan fremover skal se ud, hvis de nye
vedtægtsændringer bliver vedtaget. Man kunne overveje at lave en strategi for en 5 års periode – og
så lave en konkret handlingsplan for et år ad gangen.
Udkast til ’Organisatorisk, skriftlig beretning’ var udsendt og blev også uddelt. Den er mere
omfattende end de foregående år. Der blev ytret tilfredshed med dette – og at alt er samlet i en
beretning. Der blev foreslået forskellige redaktionelle ændringer, samt at kommende bestyrelse ser
nærmere på at opstille mål, som FN-forbundet kan arbejde i forhold til.
Vedrørende aktivitetsplan 2016-2018 blev bestyrelsen bedt om at komme med rettelser i løbet af
ugen.
Der blev spurgt til regler for yderligere vedtægtsændringer, hvor det er for sent at foreslå nye
ændringsforslag, men hvor det dog er muligt at komme med forslag til de fremsatte forslag.
Der var endvidere udsendt en opdateret fremmødestatistik for bestyrelsen 2016-2018.
4) Aktuelle udfordringer
Politiske fokuspunkter, herunder indstillinger fra de politiske udvalg
a) Bæredygtig udvikling
Kort orientering om forslag i finansudvalget, om en (supplerende) tværpolitisk arbejdsgruppe
omkring Verdensmålene. Det forlyder fra flere sider at arbejdet er godt i gang, hvilket er meget
positivt og forhåbentlig betyder, at Verdensmålene kommer mere centralt ind i Folketingets
arbejde.
b)

Menneskerettigheder
Kort rapportering fra Internetdagen, hvor i alt 500 var tilmeldt dagen. FN-forbundet var synliggjort
via storskærme og roll-ups. FN-forbundets session omkring Fake News blev besøgt af op mod
100 deltagere – og var en succes med gode oplægsholdere og moderator. Lena er ved at forfatte
et skriv desangående til hjemmesiden og evt. nyhedsbrev.
Udvalget arbejder endvidere på en markering af Menneskerettighedserklæringens 70 årsdag. Ole
og Lena arbejder på at kunne fremlægge noget mere konkret ifb. Landsmødet – og håber i den
forbindelse at kunne mobilisere nogle flere hjælpende hænder. Københavnskredsen vil gerne
være med, men har i øjeblikket har travlt med en skyggerapport om København Kommunes
implementering af Verdensmålene – og har nogle uklarheder i forhold til datoer, inden de kan
lægge sig fast på noget.
Landsformanden orienterede slutteligt, at Institut for Menneskerettigheder på torsdag tager stilling
til, hvem der i år skal modtage Menneskerettighedsprisen 2018.

c)

Fred og konfliktløsning
Udvalget har møde på torsdag, hvor det skal diskuteres, hvordan de mange gode intentioner
kommer bedre ud over rampen. Udvalget arbejder med mange forskellige punkter, om end alle er
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enige om, at arbejdet og kræfterne skal koncentreres mere; bl.a. med Mål 16 som
omdrejningspunkt. Forholdene i Vestsahara blev vendt, og det blev orienteret om det planlagte
brev til den nye franske ambassadør. Endvidere blev USA’s finansieringsstop til UNRWA kort
drøftet; man kan frygte at det kan have konsekvenser for fredsprocessen og øge
flygtningestrømme. Der er derfor behov for bedre orientering om, hvad UNRWA er.
d) Et styrket FN / FN-reform
Med den gode kontakt til Jens Wandel er der forhåbning om, at der efter Landsmødet kan
komme nogle konkrete initiativer i gang om, hvordan Danmark vil kunne støtte reformprocessen.
Det er endvidere positivt at se, at der i afslutningen af de udenrigspolitiske prioriteter er kommet
et afsnit med om den multilaterale bistand.
Det blev bemærket, at der i forbindelse med Forsvarsforliget er afsat 100 mill kr. fra FRESTA til
Fredsopbygningsfonden, hvilket er i tråd med de anbefalinger FN-forbundet kom med i
forbindelse med forligsforhandlingerne.


Organisatoriske sager, herunder punkter med relation til projektudvalget og medlems- og
oplysningsudvalget

Projektudvalget fortalte kort om projektet United in Change, der lige har været afholdt i Moldova.
Deltagerne var tilfredse med deltagelse, men det blev dog kommenteret, at de andre organisationer
var mere lokalt forankret og ikke kunne sammenlignes med FN-forbundet. Det kan diskuteres,
hvorvidt disse projekter er relevante for FN-forbundet – og hvad de kan bruges til – om end der også
er en vigtighed og relevans i at oplyse andre lande og mindre organisationer om FN-relaterede
perspektiver.
5) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Notat om WFUNA’s generalforsamling, samt opstillingskatalog og samling af fremsatte forslag til
udtalelser var udsendt forud for mødet. Blandt forslagene til udtalelser har vi bidraget mht. de to
compacts, Verdensmålene og FN-reformer. FN-forbundets generalsekretær stiller op til valg til
bestyrelsen (ExCo) igen. WFUNA er blevet en langt mere relevant organisation som det er vigtigt at
støtte op om – ligesom vi via vores medlemskab kan benytte FN’s navn og logo.
Kalenderoversigt over landsmødeperioden oktober 2016 til oktober 2018 er sendt ud. Korrektioner
modtages gerne inden Landsmødet. Referencebilag til kalenderoversigt er under udarbejdelse.
Københavnskredsen og CBS fejrer FN-dagen 24. oktober med en ’plant et træ’ ceremoni med
deltagelse af bland andre Steen Hildebrandt.
Den 17. januar arbejdes der på en konference om FN’s Sikkerhedsråd.
6) Eventuelt
Kurt har, i andet regi end FN-forbundet, haft positivt møde med Ulla Tørnæs angående muligheder for
anerkendelse af civiludsendte under FN - evt. i forbindelse med flagdagen for militært udsendte den
5. september.

Mødet blev hævet i god ro og orden.

Referatet er godkendt af dirigenten, landsformand Jørgen Estrup, den 23. oktober 2018
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