Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet
Lørdag den 2. februar 2013 kl. 9.30-16.00
Tilstede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Tobern Jacobsen,
Andreas Hansen, Bente Rich, Miriam Moazzeni, Jens Vexø, Susanne Langer, og Asger Pedersen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Katja Gryl og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke tilstede: Lave K. Broch, Anders Trelborg, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Rasmus Gyldenkerne
Nielsen, Linda Herzberg, Majid Tim Zakaria, Jane Johnsen, Bente Nielsen og Karsten Fledelius.
Formanden bød velkommen til et udvidet bestyrelsesmøde, hvor bl.a. FN-forbundets fremtid stod i
centrum. Formiddagen var derfor afsat til madlems- og målgruppeundersøgelse, status og
strategiproces, mens eftermiddagen var et mere traditionelt bestyrelsesmøde.
1. Overblik over FN-forbundets indsatsområder
Generalsekretæren tog udgangspunkt i den vedtagne strategi- og handlingsplan, og henviste til det
udsendte notat om globalis.dk
FN-forbundets Strategi og Handlingsplan 2013-2014 er delt op i to:
 Det organisatoriske: Oplysning, Medlemshvervning og –fastholdelse, og FN-forbundet som
projektbærende organisation.


Det politiske: Fred og konfliktløsning, Menneskerettigheder, Bæredygtig udvikling, FN-reform
og Civilsamfundets rolle.

Generalsekretæren forsøgte at vise bredden og kompleksiteten i arbejdet, som på den ene side
giver god mening, men hvor udfordringen kan være, at sammenhængen for organisationen kan
forsvinde. Det var også en af hovedkonklusionerne fra Medlems- og målgruppeundersøgelsen.
2. Resultaterne fra Medlems- og Målgruppeanalysen 2012-2013
Medlemskonsulent Katja Gryl fremlagde resultaterne, og bemærkede, at der ligesom ved
undersøgelsen i 2011, er en generel holdning til, at Forbundet mangler mere sammenhæng og en
rød tråd – især i forhold til udvalgene. Desuden efterspørges en stærkere profil udadtil og i den
offentlige debat. Prioritering og fokus er efterspurgt. Det er dog også værd at bemærke, at der i
forhold til undersøgelsen i 2011, er et øget kendskab til FN-forbundet og en stigende tilfredshed
med vores aktiviteter, dog ikke udenfor København.
Fremlæggelsen lagde grunden for en god diskussion omkring Forbundets rolle, nu og i fremtiden.
Det blev fremhævet, at vi er en ’ideel’ organisation; at vi skal huske de kvalitative sider (jf.
Støttemedlemmet). Vi må være ærlige i denne proces. Nu er næste spørgsmål, hvordan kan vi
bruge undersøgelsen til at komme videre? Og huske at holde den i fokus i vores arbejde.
3. Strategiproces for FN-forbundet
Generalsekretæren gennemgik de indledende kapitler i det udsendte kompendium om
strategiproces, og fremhævede spørgsmålene: Hvordan kunne en strategiproces for FN-forbundet
se ud? Hvad er vores vision? Vores mission? Vi bliver nødt til at have et fælles grundlag baseret
på den multilaterale tanke, og derfra gå vejen gennem analyse > intention > valg > handlinger.
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Forretningsudvalget indstillede til nedsættelse af et udvalg, der arbejder frem mod Landsmødet
2014 om afklaring af nævnte spørgsmål og et principprogram, og som lægger op til halv times
strategidiskussion som punkt på hvert af de kommende bestyrelsesmøder. Der var dog et ønske
om at begynde processen mere bredt i bestyrelsen, eventuelt afholde endnu et heldagsbestyrelsesmøde med mini-workshops. Derfor blev nedsat et forberedende procesudvalg, der kan
præsentere forslag til ”køreplan” på næste bestyrelsesmøde til videre diskussion. Udvalget består
indtil videre af Andreas Hansen og Torleif Jonasson.
Fsva. bestyrelsesmøderne blev der også ytret ønske om, at der også bruges mere tid på politiske
diskussioner, evt. som afslutning på mødet, og mindre tid på referater fra udvalgene. Dertil kom
også forslag om ny form på især den organisatoriske beretning til landsmøderne: en kortere, mere
overskuelig og måske mere visuel udgave.
Efter frokosten startede det mere traditionelle bestyrelsesmøde:
4. Formalia
 Referat af bestyrelsesmødet den 28. november 2012 blev godkendt.
 Revideret forretningsorden blev godkendt.
 Reviderede vedtægter (sproglig rettelse i para. 4c) blev endelig godkendt.
 Ansøgning fra Anders Trelborg om orlov fra bestyrelsen frem til den 1. juli 2013 blev godkendt.
Majid Tim Zakaria indtræder i stedet i denne periode.
5. Eksterne repræsentationer
Bestyrelsen besluttede at udpege følgende personer:
Repræsentationer relateret til bæredygtig udvikling:
CISU, Civilsamfund i Udvikling: Flemming Thøgersen
MS: *Torben Jacobsen (valgt til rådet)
NGO-Forum: *Torleif Jonasson (valgt til stående udvalg) og Torben Jacobsen
Jørgen Estrup indstilles til stående udvalg, når TJ’s valgperiode udløber i april
92-gruppen: Andreas Hansen (med Torleif Jonasson som suppleant)
Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:
Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup, Bente Rich og Aviva Bernstein fra
menneskerettighedsudvalget
Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Bente Rich
Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: *Jørgen Estrup
Den Danske Burma Komité: Ole Olsen (med Tue Magnussen fra menneskerettighedsudvalget som
suppleant)
Rådet for Institut for Menneskerettigheder: såfremt FN-forbundets anmodning om medlemskab
imødekommes, udpeges Jørgen Estrup (med Ole Olsen som suppleant og med inddragelse af Erik
Arnsted, tidl. suppleant til IMR’s bestyrelse). Evt. udvalg, der måtte nedsættes under det nye råd,
vil der blive taget stilling til, til den tid.
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Netværket for oprindelige folk: Flemming Thøgersen (kontaktperson)
Palæstina netværket: Ole Olsen
Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Ole Olsen
(suppleret af Kjeld Aakjær og Lena Jørgensen fra menneskerettighedsudvalget)
(NGO-netværket om menneskerettigheder, overvejes reaktiveret som selvstændigt netværk: Ole
Olsen, Linda Herzberg og evt. Erik Arnsted)
UNICEF Danmark: Torben Jacobsen og Jens Vexø
Østersø NGO Netværk, Danmark: Jens Vexø
Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:
DanWatch: Lave Broch
Danmarks Fredsråd: *Lave Broch
RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Afventer indstillling
Organisatoriske repræsentationer o.l.:
Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen
Esperantoforeningen: Flemming Thøgersen
Fonden for Fred og Internationalt Samarbejdes bestyrelse: *Flemming Thøgersen og *Torleif
Jonasson
Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jørgen Estrup
Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen
WFM, kasserer: *Bente Nielsen
WFM's Council: *Jørgen Estrup og *Bente Nielsen
WFUNA: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen og Torleif Jonasson
6. Bestyrelsesudvalgene – sammensætning og kommissorier
Der mangler enkelte kommissorier, hvorfor de allerede indsendte blev taget foreløbigt til
efterretning. Alle kommissorier behandles samlet på næste bestyrelsesmøde, og de manglende
bedes indsendt. Det gælder stadig, at bestyrelsen skal godkende konkrete forslag.
7. Økonomi
Regnskabet afventer stadig færdiggørelse af årsregnskabet, med dertilhørende omposteringer og
periodisering.
Følgene punkter blev dog fremhævet:
 Indtægten fra medlemskontingenterne er lykkedes med det niveau, der var budgetteret, og der
er en positiv medlemstilgang.
 Der er sket en væsentlig aktivitetsforøgelse, hvorfor udgifterne hertil er højere end budgetteret.
Til gengæld er der ikke så mange udgifter til organisatoriske møder, herunder landsmødet.
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Det er forholdsvist dyrt med ekstern regnskabsassistance, og det tager for mange ressourcer
fra sekretariatet i mangel på bogholder. Det er det største problem, vi står overfor nu.
Et andet problem er projekterne; organisationens omkostninger skal i højere grad dækkes.

8. Statusrapporter samt indstillinger fra udvalgene
Der henvises til de udsendte referater.
Reformudvalget mangler stadig at konstituere sig, fortsat med Bente Nielsen som tovholder.
Af deciderede indstillinger, ville menneskerettighedsudvalget afholde arrangement i anledning af 8.
marts, samt konference om internationale domstole, hvilket blev taget til efterretning.
9. Meddelelser og kort status siden sidst
Der henvises til udsendte mødeoversigt fra 29. november 2012 til 2. februar 2013.
10. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der henvises til mødeoversigt fra 3. februar til 3. april 2013.
11. Eventuelt
Der var ingen yderligere kommentarer.
Mødet blev afsluttet før tid. Dirigenten takkede for god ro og orden.
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