Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 1. april 2009
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Erik Arnsted,
Karsten Fledelius Bente Nielsen og Jørn Boye Nielsen
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Trine Jensen, Lave Broch, Bent Christensen, Michael T. Jensen, Tue Magnussen,
Dorte Munch, Bente Rich, Morten Thulstrup og Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Punkt 1: Drøftelse af styrkelse af sekretariatet
Forretningsudvalget havde udsendt et forslag om ansættelse af to studentermedhjælpere til skriftlig
høring i bestyrelsen. Der havde været indvendinger mod indholdet af denne beslutning fra to af
bestyrelsens medlemmer, og på den baggrund havde FU besluttet at indkalde til dette
ekstraordinære bestyrelsesmøde. Efter drøftelse blev det aftalt, at sekretariatet kan ansætte 1til 2
studentermedhjælpere. Stillingsindhold beskrives nærmere og aftales sammen med starttidspunkt
for ansættelse med FU. Ansættelsen af studentermedhjælper/e skal følges op af en fortsat
strategisk drøftelse af Forbundets udvikling og Sekretariatets styrkelse på langt sigt, herunder bl.a.
rollefordelingen mellem sekretariat, FU og bestyrelse. Det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe
med medlemmer fra FU og bestyrelse, som skal komme med oplæg til drøftelsen. Gruppen skal
konfirmeres på det næste ordinære bestyrelsesmøde, den 23. april. Den består foreløbig af Jørgen
Estrup, Torleif Jonasson, Erik Arnsted, Bente Nielsen, Torben Jacobsen og Flemming Thøgersen.
Desuden var der opfordring til, at Morten Thulstrup indgår. Sekretariatet og den øvrige bestyrelse
opfordres til at komme med input. På bestyrelsesmødet den 10. juni drøftes FN-forbundets
strategiske udvikling med udgangspunkt i et af arbejdsgruppen udarbejdet strategipapir.
Punkt 2: Repræsentantskabsmødet den 2. maj
FU havde fremsendt forslag om, at Cecilie Banke, seniorforsker på Center for holocauststudier og
folkedrab på DIIS indbydes til at komme med oplæg om Durban II i relation til ’hate crimes’ og
’religious defamation’. Forslaget blev tiltrådt. FU indstillede desuden, at repræsentantskabet
udtaler sig om Durban II. Det blev aftalt, at udtalelsen drøftes på bestyrelsesmødet den 23. april
under indtryk af den på det tidspunkt tilgængelige viden om forløbet af Durban II.
Punkt 3: Durban II
Der forelå en indstilling inkl. budget fra Arbejdsgruppen vedrørende menneskerettigheder med
fokus på udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, herunder Durban II til bestyrelsen om, at FNforbundet deltager i Durban II, og at Bente Rich repræsenterer Forbundet. Dette blev tiltrådt, og
der rettes henvendelse til Udenrigsministeriet med opfordring til at inkludere FN-forbundet i den
officielle delegation til Durban II samt til at dække FN-forbundets udgifter ved deltagelsen. Hvis
økonomisk tilskud ikke bevilges, indgår Bente Rich ikke i den officielle delegation - men deltager
som NGO-repræsentant.
Punkt 4: Eventuelt
FN-forbundets nyligt afholdte markeringer af FN-dage (kvindedag og anti-racismedag) blev
evalueret. Begge arrangementer havde været vellykkede.

For referat: Hanne Steinmeier
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