Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 11. april 2019
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Hanne Severinsen, Berit Asmussen,
Ditte Ingemann Hansen, Finn Reske-Nielsen (Skype), Holger Hansen (Skype), Kurt Mosgaard, Lars
Josephsen, samt Lena Jørgensen
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)
Ikke til stede: Lave K. Broch, Siw Busborg, Mette Annelie Rasmussen, Steen Christensen, Yildiz Akdogan

1) Formalia
Referat fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2019 godkendt.

2) Økonomi
Den eksterne revision er færdige med regnskabet for 2018, og melder om kompetent bogføring og rimelige
disponeringer. Der er blevet udført kontrol på diverse poster og stikprøver i forhold til projekterne. Den
parlamentariske revisor har også udført et grundigt job, og er tilfreds; Peter Palshøj har fremsendt sine
kommentarer til FN-forbundet. Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse af landsmødet.
Der foreslås ingen ændringer af budgetterne for 2019 og 2020. Bemærk, at der i regnskabet for 2018 er
hensat 50.000,- til etableringsformål, der i økonomioversigten får det til at se ud som om, at der er en
væsentlig overskridelse af udgifter til lokaler. En tilsvarende hensættelse blev foretaget i 2017, hvorved vi
nu har hensat 100.000,- til en eventuel fremtidig flytning.

3) Landsmøde 2019
Landsmødet 2019 finder sted den 28. april i Huset Trøjborg, Århus. Det er pt. uvist, om der er nok tilmeldte
til fællesbussen. Der gives besked, så snart deadline for tilmelding er udløbet – ellers vil man kunne få
rejserefusion.
Vedrørende den offentlige del af programmet bliver det et valgmøde med temaet: Danmark og FN’s
Verdensmål. Følgende har meldt positivt tilbage: SD (Camilla Fabricius), K (Charlotte Green), EL (Christian
Juhl), DF (Claus Kvist Hansen), RV (Katrine Robsøe). Der afventes svar på repræsentanter fra

Alternativet, Liberal Alliance, SF og Venstre. Kirsten Larsen, DR Orientering, har indvilget i at være
ordstyrer til politikerdebatten.
Vedtægtsændringer
De udsendte vedtægtsændringer vedrører ’forglemmelsen’ fra landsmødet 2018, om at halvdelen af
bestyrelsen vælges forskudt.
Kontingent
Det er en del år siden at kontingentet er blevet reguleret, derfor foreslås det forhøjet med omkring 20%.
Det vil sige at et almindeligt medlemskab stiger fra 250 kr. til 300 kr. årligt. Et familiemedlemskab stiger fra
350 kr. til 400 kr. årligt. Pensionister og studerende stiger fra 125 kr. til 150 kr. årligt, mens det livsvarige
stiger fra 2015 kr. til 2030 kr. årligt. Ingen ændring i de kollektive medlemsskaber.
Forslaget indstilles til godkendelse af landsmødet.
Beretningen
Udkast til skriftlig beretning var udsendt forud for mødet. Der er en del gentagelser fra ledelsesberetningen
i årsregnskabet, ligesom der kun er gået et halvt år siden sidste landsmøde (i modsætning til tidligere 2 år).
Der blev foreslået enkelte rettelser, stillet opklarende spørgsmål, og spurgt ind til udvælgelsen af aktiviteter
i beretningen. Beretningen fremhæver kun de største af periodens mange aktiviteter, og omtaler desuden
kun aktiviteter, der har fundet sted siden sidste landsmøde. Alle aktiviteter skulle gerne være i
kalenderoversigten, der er bilag til beretningen; hvis ikke, så meddel det til sekretariatet, så det kan rettes.
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Deltagere og opstillinger
Husk at tilmelde jer landsmødet – og prik til dem I kender; i øjeblikket er knap 40 tilmeldt. I forhold til
opstillinger, så er hovedkasser- og næstformandsposterne på valg. Derudover skal der vælges intern revisor
og 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst 3 skal være kollektive medlemmer. Opstillingerne skal sendes
til sekretariatet inden 15. april, og gerne ved at benytte opstillingsblanketten.

4) Organisatoriske sager
Repræsentationer
Den opdaterede liste over repræsentationer var udsendt, på baggrund af beslutningerne på sidste
bestyrelsesmøde. Siden sidst er Berit Asmussen blevet valgt til Mellemfolkeligt Samvirkes Råd.
Forretningsorden
Kurt Mosgaard orienterede om de fremsendte modeller for det fremtidige politiske udvalgsarbejde, hvor
der pt. er følgende fem forslag:
 Nuværende – uden kommissorier, færre referater etc.
 Nedlæggelse af udvalg, der erstattes af ad hoc udvalg over aktuelle emner/forlig (tidsbestemte)
 Fora – diskussionsklubber – samling, vidensdeling
 Udvalg med fokus – dele udvalg op i mindre grupper, der tematiseres
 Udvidelse af nuværende udvalg – med bedre koordinering og godkendelse af kredsenes arbejde og
aktiviteter
Opgaven for bestyrelsen er at overveje fordele og ulemper ved ovenstående modeller. Kurt bad bestyrelsen
at læse det reviderede forslag grundigt igennem, og derefter kommentere kort og præcist. Send
kommentarer Kurt over weekenden – hvorefter Kurt udarbejder revideret forslag med anbefaling til den
kommende bestyrelse.
Optagelse af nyt kollektivt medlem
Alternativet har søgt om optagelse, og ved skriftlig høring havde et flertal af bestyrelsen godkendt
optagelsen, hvilket bestyrelsesmødet bekræftede. Minimumskontingentet for medlemskategorien er 3.000
kr. årligt, hvilket bliver Alternativets fremtidige kontingent. Optagelsen betyder, at det kollektive
medlemstal er det samme som til sidste landsmøde, da to af medlemsorganisationerne for nylig er blevet
lagt sammen (LO og FTF), og dermed formindskede medlemstallet (uden at der var tale om udmeldelse).
Medlems- og oplysningsudvalget
Referater fra de seneste udvalgsmøder var fremsendt forud for mødet. Udvalgsforkvinden orienterede, at
der er stor fokus på kredsene. Der tales også om medlemsrekrutterende aktiviteter – og der er planer om at
påbegynde arbejdet med to studieture, til hhv. FN-byen i København og til FN’s hovedkvarter i Genève, da
det er godt til at hverve medlemmer og et godt tilbud for de eksisterende medlemmer. Der skal laves en
indstilling, som skal gå gennem projektudvalget – og alle gode kontakter til FN-byen og Genève skal
benyttes, men også koordineres.
Projektudvalget
Referat fra seneste projektudvalgsmøde var fremsendt forud for mødet. Endvidere er der udsendt et
udkast til et kommissorium for evaluering af internationale projekter. Der blev spurgt ind til
samarbejdspartneren InterCollege. Udvalgsformanden forklarede, at de er en socioøkonomisk virksomhed,
der hjælper med ansøgning og rådgivning i forhold til EU’s Erasmus+ projekter – og som også hjælper med
praktisk koordinering i forhold til gennemførsel af projekter. De udfører det forberedende arbejde uden
beregning, men ved godkendelse af projekter vil de som partner kunne få dækket sine udgifter. Evaluering
af projekterne skal blandt andet belyse, om projekterne er i overensstemmelse med FN-forbundets formål.
Det er ønsket, at bestyrelsen i højere grad skal involveres i de internationale projekter, så der er en større
gennemsigtighed, og så bestyrelsen kan vurdere relevansen. Derudover er det også vigtig at kigge på
spørgsmål som hvervning af medlemmer og økonomisk indtjening. Den interne revisor havde bemærket, at
det er godt at jævnligt gennemføre mindre evalueringer – men at det ikke skal være en doktorafhandling,
men en vurdering af praksis, der kan føre til konklusion. Det blev besluttet, at det er en intern evaluering,
der forankres på sekretariatet (generalsekretæren) og påbegyndes en gang efter sommerferien.
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Lannung Fonden har givet tilsagn til 53.000 kr. til Folkemødet samt 40.000 kr. til ILO aktiviteterne. Desværre
var der afslag på en konference vedrørende Afrika og Verdensmålene. Holger undersøger muligheder for
anden finansiering – evt. via CISU.
Aktiv weekend
Kredse og netværk har afholdt fællesweekend i Aarhus, hvor der især var fokus på ’Hvorfor gør vi, hvad vi
gør? Hvad gavner det? Hvad kan gøres bedre?’. Det var blevet diskuteret, hvordan vi får flere både
individuelle og kollektive medlemmer – og hvordan disse kan aktiveres, så kvaliteten af aktiviteterne
højnes. Opfordringen lød ’Fokuser – i stedet for at sprede’. Det gælder både økonomiske og menneskelige
ressourcer. Endvidere ´Mindre strategi og mere handling` - vi skal f.eks. være mere aktive i vore
lobbyarbejde. Det blev påpeget, at det er vigtig at kunne regne med, at bestyrelsesmedlemmer påtager sig
et arbejde og evt. er tovholdere på initiativer. Nogle deltagere havde efterspurgt en større klarhed over
forholdet mellem landsforbundet og kredsene. Især nye frivillige synes forvirrede og ønsker klare
retningslinjer. Endvidere mente deltagere, at koordinationen mellem de politiske udvalg og kredsene skulle
forbedres.
På baggrund af orienteringen blev der svaret, at kredsenes arbejde er meget vigtigt og er blevet styrket
gevaldigt – bl.a. gennem sammenfald mellem kredsaktive og bestyrelsesmedlemmer. Med hensyn til
retningslinjer, så blev erindret om den gamle ’FAQ for kredse’, som gerne skulle give afklaring. Med hensyn
til koordineringen med udvalgene, så skal den styrkes, hvilket også er et af formålene med, at der arbejdes
på en ny udvalgsstruktur.

5) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
Der arbejdes stadig med den fælles ’Spotlight rapport’, som udgives af 92-gruppen og Globalt Fokus op til
Folkemødet, og hvor FN-forbundet bidrager med tekst om Verdensmålene 8 og 16. Denne skal skubbe på
udviklingen i forhold til implementeringen af Verdensmålene og sætte lys på Danmarks udfordringer i den
forbindelse. Første udkast er snart klart.
Endvidere har landsformanden været til orienteringsmøde i UM vedrørende det årlige SDGopfølgningsmøde, HLPF i juli, der lægger op til SDG-topmødet i forbindelse med åbningen af FN’s
generalforsamling (der indledes med et klimatopmøde).
Kredsene ønsker større indblik i, hvad der sker i udvalget/på området, da de kan bruge oplysningerne i
samarbejdet på det kommunale niveau.
b) Menneskerettigheder
Der har været god kontakt til Danmarks FN-ambassadør i Genève vedrørende flygtninge og migranter.
Desuden blev der i forbindelse med deltagelsen i UNECE-mødet om SDG’erne holdt møde med ILO.
UNICEF Danmark har afholdt årsmøde, hvor Kurt, Finn og Lena deltog.
Fra det seneste møde i bestyrelsens menneskerettighedsudvalg blev der orienteret om, at arrangementet
den 8. marts i forbindelse med markeringen af Kvindedagen desværre ikke til noget, da de ønskede
oplægsholdere var optagede. Udvalgsforkvinden har dog stadig kontakt til Ulla Tørnæs og Caroline Rusten –
og arbejder på et lignende arrangement en anden dato - eventuelt i forbindelse med Pigernes Dag. Den 5.
september er der Internet Governance Dag. Der er kommet 6 forslag til sessioner, hvor FN-forbundets
’Techgiganternes ansvar’ er besluttet. Udvalgsforkvinden arbejder, sammen med Rikke Frank, videre på
det.
c) Fred og konfliktløsning
Der er fra det seneste møde i bestyrelsesudvalget udarbejdet et notat om FN-forbundet og FN’s
fredsbevarende arbejde, der skal koncentrere vores aktiviteter og sætte større fokus på FN’s kernemandat:
det fredsbevarende arbejde, både den militære og civile dimension. Konfliktforebyggelse skal ikke kun være
militært – den civile indsats er vigtig og nødvendig. Der er behov for, at der fokuseres på FN’s muligheder
og ikke kun dårlige historier. Der var opbakning fra bestyrelsen til at arbejde videre med det.
Endvidere har landsformanden og generalsekretæren været til møde i UM i kontoret for den multilaterale
indsats, hvor også det kommende danske kandidatur til sikkerhedsrådet blev drøftet. De var i den
forbindelse åbne for fortsat dialog med FN-forbundet og Vennekredsen.
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Kurt har været til møde på den Marokkanske Ambassade, der var interesseret i at lave en konference om
konflikten Marokko-Polisario. Kurt undersøger omstændigheder og muligheder nærmere.

6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Der blev opfordret til at kigge kalenderoversigten igennem, for at få et overblik over FN-forbundets
aktiviteter. Siden sidste bestyrelsesmøde blev følgende aktiviteter og begivenheder fremhævet: DanMUN’s
årlige konference, denne gang om atomaftalen med Iran; vores afholdte Compact-konference i februar; 92gruppens visionsdag; vores skoletjenesters fællesdag i Aarhus; invitationer fra Canada og Irlands
ambassader; deltagelse i SF’s landsmøde; undervisningsmaterialer og oplæg vedr. Israel-Palæstinakonflikten i forbindelse med præmiere på filmen ’Tårnet’ i Aarhus, København og Aalborg; at sekretariatet
har fået nu praktikant, Sara, der særligt sørger for at opdatere hjemmesiden Globalis; de mange WFUNAaktiviteter, som også blev gennemgået til WFUNA’s seneste bestyrelsesmøde (ikke mindst dialogmøderne
med formandskabslandet for FN’s Sikkerhedsråd), og at det kommende ’16+ Forum’ bliver afholdt i Øst
Timor -- og den triste besked om, at den gennem årene meget aktive og tro støtte Asger Pedersen fra
Dansk-Russisk forening er død.
Det blev det foreslået at invitere Bente Nielsen til et kommende bestyrelsesmøde, til at informere nærmere
om den aktuelle udvikling i WFM.

7) Eventuelt
Intet. Næste bestyrelsesmøde er foreslået til afholdelse den 6. juni.
Mødet blev hævet i god ro og orden.

Godkendt af forretningsudvalget den 24. april 2019
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