Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet tirsdag den 21. januar 2014

Til stede: Anders Trelborg, Andreas Hansen, Asger Pedersen, Flemming Thøgersen, Jens Vexø, Jørgen
Estrup, Jørn Boye, Lave Broch, Ole Olsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Torben Jacobsen og Trine
Marqvard Jensen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen
Ikke til stede: Bente Nielsen, Bente Rich, Miriam Moazzeni, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Susanne
Langer og Majid Tim Zakaria

Formanden ønskede godt nytår og kommenterede derpå den særdeles vellykkede konference om konflikten i
Vestsahara lørdag den 18. januar 2014, arr. af Fred og Konfliktløsningsudvalget. På trods af en overordentlig
livlig debat endte med at parterne gav hinanden hånden. Der blev gjort opmærksom på en række videoer, der
florerer på nettet fra konferencen, f.eks.: http://futurosahara.blogspot.com.ar/2014/01/conferencia-sobre-elsahara-occidental.html Derpå gik mødet i gang.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. december 2013
Referatet blev godkendt. Ole Olsen gjorde dog opmærksom på, at det ikke var ment som forbeholdt
Menneskerettighedsudvalget at følge udviklingen med frihandelsforhandlingerne og særligt etableringen
af ISDS-mekanismen (Investor-State Dispute Settlement) – det vil være relevant for hele FN-forbundet.
2. Strategiprocessen
./. Input til ’hvem og hvad’
Der var ikke mange kommentarer fra bordet, dog en enkelt efterspørgsel af at gøre det tydeligere, at FNforbundet er karakteriseret ved at være den organisation, der tænker på tværs/sammenhængende i forhold
til ’enkelt-sags’-organisationer + lægge vægt på at udføre analyser med deciderede konkrete
handlingsforslag (se bilag 1). Begge forslag blev godkendt, og papiret vil indgå i det videre arbejde med
vision/mission.
./. Input til målgruppediskussion
Vi skal selvfølgelig have vision og mission på plads først, da det er den mest rigtige rækkefølge i forhold
til udpegningen af målgrupper, men det gør ikke noget at begynde diskussionen nu.
Diskussionen afslørede en del uklarhed om målgrupper vs. interessenter vs. stakeholders. Det er vigtigt,
at huske på forskellen mellem de, vi gerne vil inddrage og de, vi gerne vil påvirke. Det er en cirkulær
proces, men det står fast, at der venter en prioritering ganske snart. Den kan hjælpe os til at rette vores
prioriteter mod en bestemt målgruppe, men det er stadig vigtigt, at vi bevarer en vis synlighed som
medlemsorganisation, og at vi kommunikerer med vores medlemmer. Diskussionen bliver taget op igen i
bestyrelsen senest den 10. april.

3. Økonomi
./. Tentativt årsregnskab 2013 og budget 2014
Hovedkassereren redegjorde for det udsendte udkast til regnskab. Et skøn giver rimelig grund til at tro, at
2013 slutter bedre end budgetteret. Fsva. diskrepansen mellem den budgetterede og den faktiske
medlemsindtægt kan det især tilskrives, at hvor Forbundet tidligere har haft stor tilgang af livslange
medlemsskaber, er de blevet erstattet med et-årige medlemsskaber, der jo ikke giver den samme indtægt.
Generalsekretæren kunne dog oplyse, at Forbundet er oppe på det højeste antal medlemmer siden 2008
med knap 300 medlemmer. Også indtægten for gaver/legater er gået ned i forhold til skønnet, der måske
også havde været rigeligt optimistisk. Fsva. afstemningen mellem projektudgifter og –indtægter vil den
endelige balance først kunne ses efter periodisering af årsregnskabet og deraf følgende omposteringer.
Budgettet for 2014 opererer stadig med et underskud på 37.000. De poster, der er tilbage at justere på er
løn/personale og lokaleudgifter. Det blev indstillet til bestyrelsen fra FU at godkende budgettet med en
indstilling til FU om at balancere budgettet og få overblik over personaleudgifter i forhold til de
omstillinger, der vil komme til at ske på sekretariatet i løbet af foråret. Det blev understreget, at der blev
lovet på Landsmødet, at der ikke ville blive tæret yderligere på egenkapitalen, udover det på Landsmødet
fremlagte forventede forbrug.
./. Orientering om opslag vedr. ansættelse af bogholder
Driften af Forbundet har et meget stort behov for at få tilført ressourcer til det regnskabsmæssige område
til aflastning af generalsekretæren og i forhold til medlemsregistrering.
4. Statusrapporter samt indstillinger
./. Kredsene og lokalnetværkene
Der blev gjort opmærksom på den stiftende generalforsamling i Aalborg. En virkelig positiv udvikling!
Dertil vil der afholdes et opfølgende studiearrangement i Aalborg og senere i Aarhus og København i
samarbejde med Vennerne.
Fredag den 14. februar afholder Københavnskredsen fredagsbare på Cafe Mandela på Onkel Dannys
Plads på Vesterbro. Alle er velkomne! Læs mere om arrangementet her:
https://www.facebook.com/events/206827916178452/
./. Medlems- og oplysningsudvalget: ingen indstillinger
./. Projektudvalget: ingen indstillinger. Dog med en masse på tegnebrættet, især i samarbejde med
Intercollage/Asser Mortensen, der vil blive afklaret i tide inden næste bestyrelsesmøde. Anders Trelborg
vil igen indgå i udvalget efter orlov.
./. Reformudvalget: ingen indstillinger. Der er dog stadig interesse fra Folketingsgruppen og DIIS i
forhold til et samarbejde om f.eks. en konference om FN-reform, så forhåbentlig der vil vise sig en
konkret mulighed for at følge op.

./. Menneskerettighedsudvalget: ingen indstillinger. Udvalgsformanden orienterede, at de stadig afventer
Danmarks midtvejsrapport til UPR-processen. Det lader til, at justitsministeriet hænger lidt i tovene –
desværre. Politikpapiret om de internationale domstole afventer nu blot den endelige behandling i
udvalget. Efter færdigbehandlingen forventes intensiteten ikke at blive så høj i foråret.
./. Bæredygtighedsudvalget: ingen indstillinger, men går og arbejder med en kampagne omkring 2015
Målene og post2015processen sammen med Københavnskredsen. Der er møde mandag den 3. februar,
hvor de øvrige udvalg også er velkomne til at deltage. Ellers arbejdes der stadig på et arbejdspapir om
civilsamfundet, og muligvis der kan komme noget samarbejde med projektudvalget omkring kommende
EU-projekter.
./. Fred og Konfliktløsningsudvalget: ingen indstillinger. Udvalgsformanden berettede, om den netop
overståede konference om konflikten i Vestsahara, der havde været en stor succes – og det var et
historisk øjeblik at have begge parter i konflikten som deltagere.
5. Meddelelser og kort status på siden sidst på FN-fronten +
6. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der henvistes til den udsendte oversigtskalender
7. Politisk diskussion
Flere emner blev berørt: den ny ambassadestruktur; den nye udenrigsminister Holger K. Nielsens
positive udmelding, at Danmark skal tilbage på FN-sporet; Syrien-fredsforhandlingerne (Geneve 2); den
nye rapport om anvendelse af tortur i Syrien; Ugandas behandling af homoseksuelle og sidst udviklingen
i Egypten og det Muslimske Broderskab
8. Evt.
Ingen emner.

Mødet blev hævet i god ro og orden.

