Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, torsdag den 31. maj 2012 kl. 17.00-19.00
Til stede: Jørgen Estrup, Jørn Boye, Bente Nielsen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Flemming Thøgersen, Bente Rich, Torben
Jacobsen, Tue Magnussen, Miriam Moazzeni, Morten Thulstrup, Ole Olsen, Lave Broch og Trine M.N. Jensen.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson (referent).
Ikke til stede: Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Jens Vexø og Bent Christensen.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. april 2012
Referatet blev godkendt, og Jørgen refererede til mailen efter sidste bestyrelsesmøde, hvor der blev efterlyst en
forretningsorden. Forretningsudvalget har gennemgået den eksisterende og fandt at den var tilstrækkelig;
bestyrelsesmedlemmerne skal huske at følge den.
2. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 21. april 2012
Referat blev taget til efterretning.
3. Landsmøde 2012
Generalsekretæren gennemgik de udsendte papirer: Revideret notat og oversigt over deadlines.
Køreplanen vedr. landsmødeforberedelserne blev taget til efterretning, og mht. udvalgssammensætningen blev
dertil foreslået yngre kræfter til strategi- og handlingsplanen fra f.eks. skoletjenesten + Jens Vexø. Til sådanne
kræfter reserveres 2-3 pladser, og de udpeges endeligt af forretningsudvalget.
Bestyrelsen vedtog et landsmødegebyr på kr. 125,- for unge, pensionister og ledige, og kr. 175,- for andre
medlemmer, inkl. de kollektive medlemmers repræsentanter.
Trine Marquard orienterede om Medlems- og oplysningsudvalgets arbejde med forslag til workshops under
landsmødet. Dertil arbejdes med forslag til eksternt oplæg.
4. Økonomi
Hovedkassereren orienterede om den økonomiske situation, inkl. modtagne projektbevillinger, og var på den
baggrund fortrøstningsfuld.
Der blev orienteret om, at bogholder Susan Høgholt har sagt sin stilling op pr. 30. juni; det har endnu ikke været
muligt at finde en løsning på vakancen.
5. Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
5a) Eksterne repræsentationer
Ministeriet for Børn og Undervisning har meddelt, at repræsentantskabet for Auschwitz-dagen er nedlagt,
hvorfor Linda Herzberg ikke længere repræsenterer FN-forbundet dér.
5b) Fra udvalgene
i) Oplysnings- og medlemsudvalget
Trine Jensen gennemgik kort referat fra udvalgsmødet den 8. maj, herunder særligt Folkemødet på Bornholm,
hvor FN-forbundet deltager med en stand og et Model UN om Rio+20, målrettet yngre politikere. Der kom
enkelte kommentarer og nogle misforståelser blev afklaret.
ii) Projektudvalget
Flemming Thøgersen gennemgik kort referat fra møde den 14. maj, herunder de mange projekter, der er i gang,
og besvarede opklarende spørgsmål.
iii) Menneskerettighedsudvalget
Ole Olsen gennemgik kort udkast til referat fra mødet den 21. maj, der blev uddelt på mødet, og som ikke
yderligere blev behandlet.

Dertil var der fremsendt udkast til reviderede politikpapirer fra menneskerettighedsudvalget, med tilhørende
følgebreve/notater, på baggrund af høring i hhv. menneskerettigheds og bæredygtig udviklings-udvalgene;
udvalget bad om, at udkastene blev principgodkendt.
Mht. IKT politikpapiret, ankede Tue Magnussen den foreslåede behandlingsprocedure, hvortil formanden
præciserede, at afgørende indsigelser skulle fremlægges på nærværende møde. Flemming Thøgersen
bemærkede, at detaljeringsgraden måske var for stor for et politikpapir, hvortil Ole Olsen bemærkede, at stilen
var i overensstemmelse med tidligere politikpapirer.
Bente Nielsen opfordrede til, at der til landsmødet blev udarbejdet 2-siders resuméer til landsmødet, der
præciserede FN-forbundets holdninger. Jørn Nielsen bad om eksplicit henvisning til, hvor de kontroversielle
spørgsmål ligger i papiret. Hertil oplyste Ole Olsen om to punkter: Spørgsmålet om, hvem det er, der skal styre
”det her”; samt at papiret lægger op til mindst mulige begrænsninger for den globale informations- og
kommunikationsteknologi.
Den foreslåede køreplan blev derudover sanktioneret.
Mht. politikpapir om Retten til Udvikling, orienterede Ole Olsen kort om indholdet. Der var ikke nogen af
bestyrelsesmedlemmerne der ankede papirets substans. Tue Magnussen nævnte et par tilføjelser, herunder
Naboskabsprogrammet; Ole Olsen bad om konkrete ændringsforslag, og advarede om for mange konkrete
henvisninger til konkrete, aktuelle tildragelser i et overordnet politikpapir.
Den foreslåede køreplan blev derudover sanktioneret, sammen med ovennævnte tilføjelse om et 2-siders
resumé.
iv) Bæredygtighedsudvalget
Trine Marquard Jensen gennemgik referat fra møde den 17. april samt tildragelserne på udvalgsmødet den 30.
maj. Udvalget arbejder særligt med FN’s Rio+20-konference i juni, sideløbende med aktiviteterne under
Folkemødet på Bornholm. Under jazz-festivalen til juli overvejes en møderække i samarbejde med IDA. Verdens
Bedste Nyheder afholdes i år den 14. september, hvor FN-forbundet igen dækker Kongens Nytorv.
v) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Lave Broch gennemgik kort referater fra møder den 18. april og 9. maj, og fremhævede den kommende
studietur til Vestsahara samt mødet med Polisario, som blev kommenteret af Tue Magnussen. Dertil orienterede
Lave Broch om dialogen med G4S, der bl.a. har resulteret i G4S’ tilslutning til Global Compact; trods fremskridt er
der stadig udeståender, der følges op af Lave Broch og Jørgen Estrup – hertil supplerede Bente Rich. Sluttelig
blev orienteret om overvejelser i forbindelse med Danmarks Fredsråd.
6. Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Kalenderoversigten blev taget til efterretning, med følgende tilføjelser/kommentarer:
- Generelsekretæren undskyldte den manglende omtale af møder i WFM.
- Formanden orienterede om sin kommentar til Amnestys årsrapport, og deres kritik af FN’s Sikkerhedsråd.
- Ole Olsen, suppleret af Jørgen Estrup og Tue Magnussen, orienterede om vedtagelsen af loven vedr. Institut for
Menneskerettigheder.
- Tue Magnussen bemærkede, at gårsdagens/nattens afslutningsdebat i Folketinget ikke havde indbefattet
diskussion af eller reference til FN.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Kalenderoversigten blev taget til efterretning, med følgende kommentarer:
- Tue Magnussen refererede til sultestrejken i Stefanskirken, og ønskede aktiv stillingtagen, suppleret af Bente
Rich. Der blev opfordret til, at menneskerettighedsudvalget følger op på sagen.
- Ole Olsen rejste spørgsmålet om situationen i Syrien. Jørn Nielsen anbefalede at bakke op om Kofi Annan. Tue
Magnussen ønsker at arrangere et møde med Kofi Annan. Bestyrelsen ønskede at generalsekretæren kontaktede
Udenrigsministeriet med forespørgsel om Kofi Annans planer.
8. Eventuelt
Tue Magnussen orienterede om et arrangement senere på aftenen.

