Til punkt 1

Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet
Mandag den 8. oktober 2012 kl. 17.00-20.00

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen,
Tue Magnussen, Miriam Moazzeni, Bente Nielsen, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Bente Rich og Jens
Vexø. Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen
Ikke til stede: Lave Broch, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen, Morten
Thulstrup og Bent Christensen
1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2012
Et bestyrelsesmedlem ønskede referatet ændret, så vedkommendes kommentarer til de
enkelte punkter ikke tydeligt fremgik.
2) Landsmøde 2012
Dagsorden og tidsplan blev godkendt. Tidligere FN-ambassadør og Særlig Udsending for FN’s
generalsekretær Ellen Margrethe Løj har accepteret invitation til at give oplæg om R2P i
praksis. Forslag til forretningsordenen blev godkendt, efter det blev tilføjet eksplicit, at
individuelle medlemmer uden stemmeret stadig har taleret. Forslag til udtalelser kan teknisk
set fremsendes til sekretariatet frem til lørdag den 27. oktober, men det opfordres at sende i
god tid for at give medlemmer bedst mulig forberedelsestid. Umiddelbare ’overskrifter’ udover
de to foreliggende om hhv. Vestsahara og våbenhandelstraktaten er: dansk flygtningepolitik,
ytrings- og mediefrihed og Tobinskatten. Kommentarer til de foreliggende udtalelser bedtes
sendt direkte til udvalget. Der foreligger ingen udkast til udtalelser fra bestyrelsen.
Vedtægtsændringer: Ole Olsen havde suppleret det af bestyrelsen indstillede ændringsforslag
med uddybende kommentarer, der blev godkendt. Den organisatoriske beretning forelå i
udkast, hvor faktuelle fejl kunne blive rettet inden korrekturen og udsendelsen, umiddelbart
efter tilmeldingsfristen. Nøjagtige medlemstal vil naturligvis indgå (der er netop sendt rykkere
ud på kontingentindbetalinger, der indenfor en uge gav 36 indbetalinger). Aktivitetsoversigten
vil være tilgængeligt som elektronisk bilag forud for Landsmødet. I forhold til strategi- og
handlingsplan blev det understreget, at den skal virke til at forpligte den nye bestyrelse på, at
formulere konkrete målsætninger ud fra de overordnede pejlemærker, sat af strategi- og
handlingsplanen. Enkelte rettelser til tekstformulering blev godkendt. Der holdes fast i at
afprøve workshops på Landsmødet. Under punktet økonomi skal der på landsmødet
godkendes kontingentsatser på baggrund af foreløbigt budgetforslag for 2013 og 2014. Fsva.
kontingentsatserne er oplægget fra bestyrelsen at fortsætte med de lavere satser i endnu en
landsmødeperiode. De har ikke kastet den ønskede effekt af sig, men betalingssystemet over
hjemmesiden er ikke kommet op at køre indenfor perioden, hvad der var tænkt som et

yderligere incitament pga. forenklingen. Fsva. budgetforslaget var der en del mere diskussion.
Årsagerne hertil var den fortsatte nedskrivning af egenkapitalen, nedbringelse af lønudgifter
og husleje.
Det blev understreget af Formanden, at den nye bestyrelse må kigge på økonomien som noget
af det første, da der er et strukturelt problem. Det endelige budgetforslag skal sendes i
elektronisk høring i bestyrelsen. Fsva. tilmeldinger til Landmødet går det fint med at fylde op.
Bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke har tilmeldt sig, blev opfordret hertil, inden fristen den
12. oktober.
3) Økonomi
Se ovenfor.
4) Konkrete indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
Nyt politikpapir fra Bæredygtighedsudvalget blev godkendt. Der blev dog opfordret til, at man
generelt i politikpapirerne tænkte lidt mere didaktisk i forhold til læsere, der ikke kender
områderne så godt, som forfatterne. Tekstbokse, faktabokse og lign. kan gøre meget. Dertil
blev det efterspurgt også generelt i forhold til bæredygtighedsmålene at turde være konkretogså i forholdt til kravene om hvilke, den danske regering skal gå videre med.
Menneskerettighedsudvalget blev rost for at have udfærdiget resumeer af deres
politikpapirer, hvad der gør dem meget mere tilgængelige – og meget mere brugbare i forhold
til oplæg til debatter af de politiske emner, der optager os mest. Studieturen til Haag lykkes
med over 10 tilmeldinger. Et møde med den israelske ambassadør havde været positivt, og
han har indvilget i lukket møde med FN-forbundets medlemmer. Der blev gjort opmærksom
på FN’s pigedag den 11. oktober.
Referat fra sidste møde i Freds- og konfliktløsningsudvalget blev taget til efterretning, om end
et enkelt bestyrelsesmedlem mente, der var sket meget i forhold til terrorlisterne, hvad der
burde fremgå af referatet. Det og lignende forslag bedes sendt direkte til udvalget.
Fra Projektudvalget er der sendt to ansøgninger af sted med håb om EU-funding.
5) Siden sidst;
- Bente Nielsen er blevet valgt til kasserer i WFM
- Tue Magnussen gjorde opmærksom på, at SOS mod Racisme vil støtte op med eget
arrangement på FN-dagen.
6) Evt.
Bemærk: mødetid for konstituerende bestyrelsesmøde efter Landsmødet er den 28.
november kl. 17 – 20.

