FN-forbundets Landsmøde 25. – 26. oktober 2014
Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen.
Forretningsordenen samt en række formalia blev godkendt; Anders Trelborg og Susanne Langer blev valgt som
dirigenter, Landsmødet blev konstateret lovligt indkaldt, et stemmeudvalgt blev nedsat, bestående af Jannie
Dengaard, Bjarke Zinck Winther, Holger Hansen og Birgitte Juul. Et redaktionsudvalg blev nedsat, bestående af
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Ole Olsen, Andreas Hansen, Jørn Boye Nielsen samt generalsekretær
Torleif Jonasson, der også valgtes som landsmødesekretær.
Beretninger
Landsformand Jørgen Estrup fremlagde mundtlig politisk beretning og næstformand Trine Marqvard Jensen
fremlagde organisatorisk beretning.
Den samlede beretning understregede behovet for det globale ansvar for den fælles virkelighed, vi deler, præget,
som den er lige nu, af ebola, krig og millioner på flugt. Holdbare løsninger må findes ad det multilaterale spor.
Det er FN-forbundets mission at fremme forståelsen for, at globale udfordringer kræver globale løsninger, som
kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar.
Den opgave har givet sig udslag i en lang række aktiviteter, fra studieture til fyraftensmøder og konferencer, til
Kulturnat og Verdens Bedste Nyheder, og der er kommet en ny lokalkreds til i Nordjylland og en selvstændig
ungeorganisation: The United Nations Youth Association of Denmark. Nyt for FN-forbundet er også tilstedeværelsen
på Twitter, der også blev brugt flittigt under Landsmødet.
Medlemsmæssigt har de mange aktiviteter givet udslag i en beskeden stigning på hhv. 7% for individuelle
medlemmer og 12% for kollektive. En stigning, der gerne må blive større.
Beretningen blev godkendt.
Økonomi
Hovedkasserer Flemming Thøgersen fremlagde regnskab for 2012 og 2013, samt budgetter for 2014 – 2016.
Underskuddet, der kom ud af 2013, kan overvejende tilskrives den eksterne regnskabsassistance under perioden
uden bogholder. Bestyrelsen havde foretaget revisioner af de kommende års budgetter som konsekvens heraf og,
efter ønsket om ikke at tære yderligere på egenkapitalen, besluttet et udgiftsstop for ikke-planlagte udgifter for
Forbundet i den kommende periode. Landsmødet tog fremlæggelse til efterretning.
Forslag til ændring af individuelle kontingenter blev vedtaget.
Indkomne forslag
Forslag til udtalelser blev præsenteret. Efter endt behandling i workshops og redaktionsudvalg og fremlæggelse i
plenum blev i alt to udtalelser vedtaget:
-

Mere Verden i Danmark - gør FN's menneskerettigheder til dansk lov
Mere FN og langsigtet konfliktløsning i dansk udenrigspolitik

Forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt og godkendt.
Udkast til principprogram, der vil indgå i den nye bestyrelses arbejde, blev fremlagt og diskuteret.
Fremtidig virksomhed
Næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen præsenterede strategi- og handlingsplanen for FN-forbundets arbejde
de næste to år. Papiret bygger på de forudgående to års arbejde i bestyrelsen med at udarbejde en overordnet og
opdateret strategi for FN-forbundet; en proces, der også udsprang af landsmødets ønske om en rød tråd i
Forbundets arbejde og dermed en skarpere profil.
Som noget nyt har strategi- og handlingsplanen fået et overordnet tema, nemlig ’reform af FN’. Temaet udspringer

af 70året for FN i 2015, hvad der giver en oplagt mulighed for at fokusere på FN’s betydning og relevans i fremtiden
– også for FN-forbundet som dansk ngo. Strategi- og handlingsplanen blev vedtaget af Landsmødet.
Det blev understreget, at strategiprocessen endnu ikke er færdig. Der er stadig arbejde foran den nye bestyrelse
fsva. en yderligere prioritering af Forbundets få ressourcer og i at finde den rigtige balance og sammentænkning i
mellem de organisatoriske og politiske fokusområder.
Workshops
Eftermiddagen blev tilbragt i workshops, som nogle valgte at benytte til fortrinsvist at behandle udtalelserne i
dybden, andre til også at diskutere FN-forbundets fremtidige arbejde.
Den organisatoriske workshops drøftelser tog udgangspunkt i den igangværende strategiproces for FN-forbundet, og
satte især fokus på nogle af de problemstillinger, der giver udfordringer i det daglige for både bestyrelse, sekretariat
og frivillige, herunder
-

Udvalgenes rolle; flere udtrykte behov for at ændre udvalgenes struktur, evt. at lave en opdeling >
’studie’grupper hhv. grupper, der laver aktiviteter.
Inddragelse af provinsen; der er brug for meget mere inddragelse af medlemmer udenfor København. Der
kunne udarbejdes opdrag til, at udvalgene skal afholde offentlige møder, eks. hver 3. gang, udenfor
hovedstaden, ligesom man kunne overveje bruge af f.eks. Skype under møder.
Klarere retningslinjer for frivillige aktiviteter.
Klarere prioritering af FN-forbundets arbejde (hvad der også ligger i strategiarbejdet), evt. inddrage
erfaringer fra Sverige > én hovedprioritet i forhold til fordeling af ressourcer.
Bedre intern kommunikation > kommunikationskanaler for medlemmer imellem.

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 (in absentia), individuelt medlem
Torben Jacobsen, kollektivt medlem
Valg til bestyrelse
Ud af i alt 20 kandidater til de 12 pladser i bestyrelsen blev følgende valgt i alfabetisk rækkefølge, opdelt iht.
valgforsamling:
Anders Trelborg
Andreas Poppenbøl Hansen
Jens Vexø
John Kierulf
Jørn Boye Nielsen
Line Drewes
Nana Sofia Hansen
Ole Olsen
Karsten Fledelius, Helsinki-komiteen
Jesper Andersen, OSMTH
Jolanta Gaizutiene, Radikale Venstre
Linda Herzberg, Mosaisk Troessamfund
1. suppleant individuelle medlemmer: Miriam Moazzeni
2. suppleant individuelle medlemmer: Dorte Munch

1. suppleant kollektive medlemmer: Louis William Møllerfors, OSMTH
Valg til Repræsentantskab
Ud af de i alt 18 kandidater blev følgende valgt som individuelle medlemmer af repræsentantskabet, nævnt i
alfabetisk rækkefølge:
Anne Berit Gaia Larsen
Bent Christensen
Bente Rich
Erling Kjær
Holger Hansen
Jane F. Johnsen
Lars Josephsen
Lena Jørgensen
M’barka Daoudi
Maj Rørdam Nielsen
Marianne Jensby
Mikkel Lindberg Laursen
Rasmus Gyldenkerne Nielsen
1. suppleant: Mathias Søgaard
2. suppleant: Tue Magnussen
Valget af de kollektive medlemmer foregik ved fredsvalg. De valgte var i alfabetisk rækkefølge:
Ane Skjødsholm, FORA
Asger Pedersen, Dansk-Russisk Forening
Helle Martinussen, Brahma Kumaris
Ileana Schrøder, Esperantoforeningen
Jan Møgelbjerg, Retsforbundet
Louis Møllerfors, OSMTH
Jørgen Olsen, Genvej til Udvikling
Niels Johan Juhl Nielsen , Radikale Venstre
Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundet
Susanne Langer, Kvinderådet
Sven-Erik Bolt Magnussen, HKKF
Valg af revisor
Som parlamentarisk revisor blev Inge Skjoldager genvalgt lige som Bent Nikolajsen, Grant Thornton blev valgt igen
som statsautoriseret revisor.
Afslutning
Landsformanden rundede af med at takke for to gode og indholdsrige dage:
”Vi har noget at fortælle om de globale udfordringer. Tak til hele forsamlingen for en engageret debat, for medleven,
for interessen. Det er startet godt, lad os fortsætte dét de næste to år.”
Mødet blev hævet.

