Til punkt 1
FN-forbundets Landsmøde 27. – 28. oktober 2012
Københavns Rådhus

Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen til de flotte rammer på Rådhuset. Derefter blev
forretningsorden godkendt og Helle Martinussen og Peter Palshøj valgt som dirigenter, der
kunne erklære Landsmødet lovligt varslet. Der blev valgt et stemmeudvalg, bestående af Anne
Hedeager Krag, Marie Engkjær Christensen, Kjeld Aakjær og Yvonne Petersen.
Landsmødesekretær blev generalsekretær Torleif Jonasson. Til redaktionsudvalget blev valgt
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Ole Olsen, Jørn Boye samt generalsekretæren.
Landsformandens politiske beretning samt næstformandens præsentation af den
organisatoriske beretning blev afgivet.
Ordet blev givet frit til de, der ønskede at give beretningen et ord med på vejen, hvorefter
begge beretninger blev godkendt. Begge kan findes under Landsmøde 2012 på
www.fnforbundet.dk/arkiv

Økonomi
Hovedkasserer Flemming Thøgersen forelagde regnskab samt budget for 2013-14. Der blev
gjort opmærksom på, at det nuværende underskud er som budgetteret, og at begge revisorer
anser årsregnskaberne for værende udtryk for god regnskabsskik.
Regnskabet giver tydeligt udtryk for det stigende aktivitetsniveau. Da indtægter i form af
øgede kontingenter og projektbevillinger kommer senere og ofte er et resultat af de øgede
aktiviteter, kan merforbruget ses som en form for investering. Der er fortsat henlæggelser og
en rimelig egenkapital.
Hovedkassereren fremlagde forslag om uændrede kontingentsatser, hvilket blev vedtaget.
Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget efter fremlæggelse og kort debat.
Forslag til udtalelser blev præsenteret af forslagsstillerne og dirigenterne bad landsmødets
deltagere om at aflevere skriftlige ændringsforslag forud for redaktionsudvalgets arbejde.
Efter endt behandling, hvor redaktionsudvalget så vidt muligt havde søgt at inkorporere de
indkomne ændringsforslag, blev udtalelserne præsenteret af Ole Olsen, formand for
redaktionsudvalget.

[1]

De affødte en del diskussion blandt andet om, hvorvidt antallet af udtalelser var for mange, og
for mange af dem bar præg ikke at være helt gennemarbejdede.
Alle udtalelser på nær én blev dog vedtaget. De var:
*Danmark bør tage initiativer i Vestsahara-konflikten
*Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet – også i Danmark
*Dansk flygtningepolitik og dens forvaltning skal følge de FN-konventioner, vi har tilsluttet os
*Danmark for bæredygtighed – Yes, We Can
*Danmark bør arbejde for en stærk våbenhandelstraktat
Udtalelsen omkring droner blev henstillet til bestyrelsen at arbejde videre med for at
præsentere det som et punkt på næstkommende Repræsentantskabsmøde.
Fremtidig Virksomhed
Næstformanden præsenterede fokuspunkterne for de næste to års arbejde med
udgangspunkt i den udsendte strategi- og handlingsplan, men understregede samtidig
behovet for at udvikle en mere langsigtet strategi, herunder et principprogram.
Efter præsentationen delte forsamlingen sig ud i tre workshops, der behandlede hhv.
hvervning/fastholdelse af individuelle resp. kollektive medlemmer, samt FN-forbundet i
undervisningssektoren.
Efter kort tilbagemelding fra de tre workshops blev diskussionen afsluttet, og strategi- og
handlingsplan vedtaget som fremlagt. Blandt de ønskede tilføjelser fra deltagerne var:
- oprindelige folk
- samarbejde med FN-huset
- kurdere
- ROJ TV
Valg til forretningsudvalg
Valg til forretningsudvalg foregik som fredsvalg. De genvalgte var:
Jørgen Estrup, Landsformand
Trine Marqvard Nymann Jensen, Næstformand
Flemming Thøgersen, Hovedkasserer
Lave Broch, individuelt medlem
Torben Jacobsen, kollektivt medlem
Hovedbudskabet for de tilstedeværende af det genvalgte forretningsudvalg var: at bevare
holdånden & det fælles ansvar for FN-forbundets udvikling, hvad der modtog store klapsalver
fra salen.
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Valg til bestyrelse
Ud af i alt 20 kandidater til de 12 pladser i bestyrelsen blev følgende valgt i alfabetisk
rækkefølge, opdelt i fht. valgforsamling:
1) Anders Trelborg
2) Andreas Hansen
3) Bente Nielsen
4) Bente Rich
5) Jørn Boye Nielsen
6) Miriam Moazzeni
7) Ole Olsen
8) Rasmus Gyldenkerne Nielsen
9) Jens Vexø, OSMTH
10)Karsten Fledelius, Danske Helsinki Komite
11)Linda Herzberg, Mosaisk Trossamfund
12)Susanne Langer, Kvinderådet
1. suppleant individuelle medlemmer: Majid Tim Zakaria
2. suppleant individuelle medlemmer: Jørgen Poulsen
1. suppleant kollektive medlemmer: Asger Petersen, Dansk-Russisk Forening
2. suppleant kollektive medlemmer: Niels Johan Juhl-Nielsen, Radikale Venstre

Valg af repræsentantskab
Ud af 18 kandidater blev følgende valgt som individuelle medlemmer af repræsentantskabet i
alfabetisk rækkefølge:
1) Anne Berit Gaia Larsen
2) Bent Christensen
3) Birgitte Husmark
4) Carl Erik Fouerskov
5) Dorte Munch
6) Erling Kjær
7) Flemming Olsen
8) Jane Johnsen
9) Lars Josephsen
10)Mads Fritzbøger
11)Maj Rørdam
12)Morten Thulstrup
13)Viktor Emil Sand Madsen
1. suppleant: Tue Magnussen
2. suppleant: Jørgen Poulsen
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Valget af de 13 kollektive kandidater foregik ved fredvalg. De valgte var i alfabetisk
rækkefølge:
1) Alexander Bergstrøm, Dansk-Rumænsk Forening
2) Ane Skjødsholm, Det Radikale Venstre
3) Asger Petersen, Dansk-Russisk Forening
4) Helle Martinussen, Brahma Kumaris
5) Henriette Vestergaard Andersen, Soroptimist International, Danmark
6) Ileana Schrøder, Esperantoforeningen
7) Jørgen Olsen, Genvej til Udvikling
8) Louis William Møllerfors, OSMTH
9) Morten Beck Christensen, NETOP
10)Niels Johan Juhl-Nielsen, Det Radikale Venstre
11)Poul Gerhard Christensen, Retsforbundet
12)Svend Erik Bolt Magnussen, Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)
13)Thomas Sjøberg Neergaard, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

Valg af revisor
Som parlamentarisk revisor blev Inge Skjoldager genvalgt lige som Bent Nikolajsen, Grant
Thornton, blev valgt igen som statsautoriseret.
Eventuelt
Flere benyttede muligheden for at gøre opmærksom på kommende arrangementer, herunder
Ruslandskonferencen, hvor FN-forbundet er medarrangør, den 30. november 2012
Sidst lød der en tak til bestyrelsen og sekretariatet for et vel overstået Landsmøde.
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