Referat fra bestyrelsesmøde i FN-forbundet mandag den 10. juni 2013
Til stede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Ole Olsen, Jørn Boye, Bente Rich, Andreas
Hansen, Jens Vexø
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referant)
Ikke til stede: Trine Marqvard Nymann Jensen, Lave Broch, Anders Trelborg, Rasmus Gyldenkerne Nielsen,
Susanne Langer, Majid Tim Zakaria, Asger Pedersen, Miriam Moazzeni, Linda Herzberg, Karsten Fledelius,
Bente Nielsen

Inden dagsordenen blev påbegyndt, startede Landsformanden med at ønske tillykke til Bente Rich
med de 70 år.
Dernæst gjorde han opmærksom på den fælles analyse i Politiken fra samme dato i anledning af
FN’s generalsekretærs højniveaupanel-rapport om post2015-processen af de tre generalsekretærer
fra Ibis, Mellemfolkeligt Samvirke og FN-forbundet.
Analysen kan findes her: http://www.fnforbundet.dk/arkiv/nyheder/ny-indsats-mod-globalfattigdom

1) Opfølgning på Repræsentantskabsmødet den 20. april 2013
./. Referatet blev godkendt.
./. Udtalelsen vedr. droner med forretningsudvalgets ændringer blev godkendt til udsendelse til
pressen
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2013
./. Referatet blev godkendt, inkl. beskrivelsen af strategiprocessen
3) Strategiproces
Generalsekretæren orienterede om tilbuddet fra Bent Nicolaisen, Aspekta, og Andreas Hansen
forklarede processen for de næste par måneder, hvor der skal laves en yderligere prioritering på
baggrund af diskussionen på sidste møde, som Bent Nicolaisen kan samle op på. Det sidste
møde var præget af en vis forsigtighed fra bestyrelsens side overfor strategiprocessen, og det
blev igen understreget, at det var vigtigt at komme videre i enighed.
Der var stadig en vis tøvende stemning i dele af bestyrelsen. Mens det på den ene side blev
fremhævet, at det var vigtigt for Forbundet at komme videre, at det var en vigtig opgave for
Bestyrelsen, fordi Forbundet står overfor nogle prioriteringer, hvor der er brug for at få afklaret
ikke bare vores kompetencer, men også vores procedurer. På den anden side blev der udtrykt
tvivl om, hvorvidt det var den rigtige prioritering af Forbundets penge – og om de

problematikker, der skitseredes (fsva. behov for prioritering/kompetenceafklaring m.m.)
overhovedet var så store, og om behovet for ekstern hjælp ikke var overflødigt.
Der var dog enighed om, at FN-forbundet har det bedre, end det har haft det i mange år. Og
efterhånden, som diskussionen skred frem, en overvejende enighed om, at det netop derfor var
et godt tidspunkt at begynde processen – der er ikke noget, der haster med processen, men den
skal i gang – skridt for skridt – og en ekstern hjælp i starten af processen vil kunne hjælpe til at
styre uden om gentagelser af gamle mønstre. (For yderligere kommentarer til punktet se
fodnote1)
./. Fsva. forslag om flytning af bestyrelsesmøde: Sekretariatet indhenter tilsagn om datoer.
OPDATERING: Mødet vil blive afholdt som planlagt lørdag den 31. august kl. 9.30 – 15.30
4) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv.
./. Folketingsgruppen; der var sendt referat ud fra mødet den 3. april. Dertil orienterede Jørgen
Estrup om det meget positive møde ml. Folketingsgruppen og Vennerne den 6. juni. Ni fra
vennekredsen havde skrevet under på brev til udenrigsministeren om en finansieret plads til
rådighed for FN-forbundet (eller generel ngo-post) til den årlige generalforsamling og / eller
andre topmøder i FN-regi.
./. Kbh.kredsen; afholder kulturnat igen i år den første fredag i oktober under temaet: Hvad
enhver bør vide om FN. Kredsen ser meget gerne, at bestyrelsesudvalgene deltager, og de vil
blive orienteret herom senere.
./. Medlems- og oplysningsudvalget; havde Folkemødet på Bornholm øverst på dagsordenen.
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Blandt kommentarerne fra bordet var:

-

Vi ikke må skære i emnerne for vores arbejde og dermed vores frivillige, det er det, vi brænder for ’nedefra’.

-

Måske er problemet, at vi har for mange ’lag’ i forhold til beslutningsprocesser. Forbundet må ikke blive for styret
ovenfra.

-

Vi har et ansvar for vores medlemmer, vores økonomi, vores projekter og vores sekretariat!

-

Der er nogle organisatoriske ting, vi skal have ændret på, men selvfølgelig skal vi ikke skære vores ildsjæle væk!
Og ja, en ekstern ressource vil være nyttigt, for vi har en tendens til at fylde for meget på vores strategier – bare
lige for at være på den sikre side. Vi har en enorm dagsorden, og vi har brug for hjælp til at kunne overskue den –
og forklare den.

-

Målretning er ikke ensbetydende med at skulle skære væk. Men vi mister i øjeblikket de ildsjæle, der bliver talt om,
fordi de ’farer vild’ i vores mangel på retning. En ekstern hjælp kan hjælpe os igennem svære valg.
Vi har snakket om det i flere år. Og vi trænger til at få afklaret, hvad det er for en forening, vi vil være. Lige nu er
vi baseret på de frivillige, og det er godt, men det bliver også tilfældigt, og i virkeligheden lidt kviksandsagtigt. Og
det ene behøver ikke udelukke det andet, men det kan hjælpe os til at vide, hvad vi skal prioritere, hvad vi skal

satse på?

./. Projektudvalget; havde travlt med en række ’Youth in Action’-aktiviteter. Det er en stor
opgave, men InterCollege gør store dele af arbejdet til gengæld for input fra udvalget, og det
har en god økonomisk fordel, det giver muligheder for vores internationale samarbejde, og
kurserne er nogle gode medlemstilbud.
./. Reformudvalget; er stille og roligt ved at komme i gang.
./. Menneskerettighedsudvalget; orienterede om det seneste brev til Folketingets Retsudvalg
vedr. lovforslag om udvidelse af beføjelser for efterretningstjenesten, og den nyligt afholdte
konference om de internationale domstole, der havde været spændende, men foruroligende
særligt i forhold til ICTY! Af kommende arrangementer var en debataften i Aarhus om
flygtninges retssikkerhed i Danmark, og en konference på Christiansborg den 12. september om
statsløse.
./. Bæredygtighedsudvalget; der henvises til udsendte referat. Fsva. den interne reviewproces i
NGOforum, udfærdiger Torleif Jonasson et høringssvar indenfor den korte frist givet.
./. Fred og Konfliktløsningsudvalget; næstformanden orienterede, at udvalget havde fået
mange nye medlemmer, men havde ikke overblik over hvor mange. For efteråret havde de to
aktiviteter på tegnebrættet: en Vestsahara-konference i november 2013 eller primo 2014, til
afholdelse på Metropol, og et fyraftensmøde ikke-militære løsninger på konflikter. Dertil
arbejder udvalget også med Kaukasus, våbenhandelstraktaten og Israel/ Palæstina på deres
møder.
5 & 6) Meddelelser og kort status på siden sidst på FN-fronten & Deltagelse i kommende
møder og aktiviteter
Den udsendte kalender blev taget til efterretning; evt. ændringer/forglemmelser bedes afleveret
til Yvonne på Sekretariatet.
7) Politisk diskussion: Situationen i Syrien.
Det udvidede møde var allerede over tiden, så der blev kun kort orienteret om situationen i
Syrien, herunder flygtningesituationen.
8) Eventuelt
Intet.

Mødet sluttede kl. 19.50

