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Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 6. juni 2019 
 
Til stede: Jørgen Estrup, Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Jensen, Hanne Severinsen, Kim 
Frederichsen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Theresa Hansen (Skype), Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard 
(telefon), Siw Busborg, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen 
 
Ikke til stede: Flemming Thøgersen, Mette Annelie Rasmussen, Lave K. Broch (1. suppleant)  
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent) 
 

 
 

1. Introduktion 

Landsformanden bød velkommen, hvorefter den nye bestyrelse præsenterede sig. 

Referatet fra landsmødet inkl. bilag med punkter fra beretningsdiskussionen, samt evalueringen, blev 

taget til efterretning.  

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april var godkendt af det tidligere FU; den nye bestyrelse havde 

ingen indsigelser til referatet. 

Forretningsordnen blev godkendt; paragraf 1 stk.7 tilføjes, når ny udvalgsstruktur er vedtaget. 

 

2. Økonomi 

FU kommenterede det udsendte budget- og regnskabsoversigt pr. 15. maj med, at der ingen ændringer 

var siden sidst, og at det fortsat forventes, at budgettet holdes. 

Retningslinjerne og priserne for bug af FN-forbundets lokaler blev taget til efterretning. 

 

3. Igangværende aktiviteter 

 Globalt Fokus og 92-gruppens Spotlight Rapport – med fokus på regeringens opfølgning af 

Verdensmålene – bliver offentliggjort den 11. juni forud for Folkemødet. FN-forbundet har bidraget 

med input til mål 8 og mål 16, samt indirekte til forordet og ledsagende pressemeddelelse. 

 Folkemødet på Bornholm nærmer sig. FN-forbundet er medarrangør af seks events, og deltager i 

andre relevante aktiviteter, bl.a. med de iøjnefaldende globusser: 

https://fnforbundet.dk/nyheder/2019/moed-os-paa-folkemoedet/ 

 Der blev dertil henvist til seneste referat, hvori igangværende aktiviteter var nærmere beskrevet. 

 Aktivitetskalenderen blev kort gennemgået, der nu er suppleret med kommende større 

arrangementer.  

 I det medfølgende referencebilag indgik bl.a. referat af deltagelsen i WFUNA-møde i Rom. 

 

Husk at gøre sekretariatet opmærksom på aktiviteter, der mangler – både kommende og afholdte. 

Send også meget gerne et referencebilag til aktiviteten (invitation, flyer, facebook-opslag, annonce, 

artikel) – og husk at oplyse et deltagerantal på alle offentlige arrangementer, som vi er arrangør eller 

medarrangør af. Det er vigtigt med kommunikation, inden aktiviteterne kan sættes i kalenderen, så der 

f.eks. kan reklamere for kredsenes aktiviteter, eller udvalg kan nå at involvere kredsene. Opfordring til i 

det hele taget at kommunikere bedre, så sekretariatet har overblik over hele landsorganisationens 

arbejde, og så det er muligt at orientere og involvere kredsene mere, så de kan kommentere, komme 

https://fnforbundet.dk/nyheder/2019/moed-os-paa-folkemoedet/
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med input og bruge deres ressourcer som sparring til udvalgene og/eller bestyrelsesmedlemmers 

arbejde. 

 

Studieture 

 I efteråret planlægges en ½ dags tur for medlemmerne til FN-byen med rundvisning og møde med 

forskellige organisationer. 

 Studieturen til Genève foreslås at blive i uge 42. Der er en uformel accept fra generaldirektørens 

kontor – og én der vil koordinere dernede. Der er god basis for fornuftigt program med kontakt til 

Menneskerettighedsrådet, ILO og WFUNA. Turen er for medlemmer – og dermed forhåbentlig også 

kommende medlemmer, der vil melde sig ind grundet ønske om deltagelse. Det bliver med 

brugerbetaling, hvor man også selv sørger for booking af rejse og ophold. Den koordinerende 

gruppe fra bestyrelsen vil sørge for forslag til rejse – og forslag til overnatningsmuligheder i 

forskellige prisklasser.  

Oplæg til studieture blev godkendt. 

 

Øvrige aktiviteter 

 Landsformanden har artikler i Globalt Nyt vedrørende Christian Friis Bachs fyring fra Dansk 

Flygtningehjælp. 

 Nordjyllandskredsen arbejder videre med symposier om det fredsbevarende arbejde. Det er en 

aftale på plads i november med Aalborg Universitet. Planen er, at aktiviteten skal spredes til de 

øvrige kredse. 

 Der er møde den 19. juni med Danmarks ambassadør til FN i New York, Martin Bille Herman, hvor 

bestyrelsen og FN-forbundets FN Venner er inviteret. 

 

Som bilag til bestyrelsesmøderne udsendes bl.a. referater fra bestyrelsesudvalgsmøder afholdt siden 

sidste bestyrelsesmøde, så det er vigtig de sendes hurtigst muligt til sekretariatet, så eventuelle 

indstillinger kan nå at behandles af FU og bestyrelse (jf. forretningsordenen). 

 

 

4. Realisering af strategi- og handlingsplanen 

Næstforkvinden præsenterede resumé af Strategi- og handlingsplanen, for at give et overblik over FN-

forbundets politiske og organisatoriske fokusområder (vedlagt referatet som bilag). I den efterfølgende 

diskussion blev nævnt, at vi skal diskutere videre hvordan et samarbejde med privatsektoren kan 

styrkes – eventuelt med skelen til det svenske FN-forbund, men skaleret til vores egen kapacitet; at 

ressourcerne hos Vennerne skal bruges langt mere; og at det er fint med målkriterier og målsætning, 

men vi skal passe på ikke at bruge for mange ressourcer på det. 

 

I udkastet til bestyrelsesmøder og landsmøde (se punkt 6) var tilføjet et forslag om bestyrelsesweekend 

den 7-8. september 2019 i København (i udgangspunktet på sekretariatet). Formålet er at skabe større 

ejerskab til Strategi- og handlingsplanen, og sikre at prioriteringer og aktiviteter stemmer overens med 

denne. Der foreslås en overordnet 5-årig strategi, suppleret med en årlige mere konkrete 

handlingsplaner. Med et overblik over, hvor de forskellige aktiviteter er bundet op, vil det også være 

lettere at overskue, hvor kredse og bestyrelsesmedlemmer kan melde sig på. 
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Bogen ’At lede en sag’ blev uddelt med opfordring til læsning forud for bestyrelsesweekenden. 

  

5. Interne udvalg og eksterne repræsentationer 

Kurt Mosgaard fremlagde de forskellige muligheder til ny udvalgsstruktur, som var udsendt som bilag til 

mødet. Dette har gennem et stykke tid været i proces i den tidligere bestyrelse, der har haft mulighed 

for at kommentere, supplere og vægte fordele og ulemper. 

 

Bestyrelsens organisatoriske udvalg 

De to organisatoriske udvalg er nedsat: Projektudvalget og Medlems- og oplysningsudvalget. 

Det er muligt for bestyrelsesmedlemmer at deltage i disse udvalg, hvis man ønsker. Der er mulighed for 

Skype-deltagelse. Medlemmerne i de to organisatoriske udvalg er bestyrelsesmedlemmer, suppleret 

med forpersoner for kredse, netværk og ungdomsorganisationer samt sekretariat. Dispensation for 

dette kan gives i særlige tilfælde. 

De to udvalg tager udgangspunkt i de tidligere kommissorier for at udarbejde retningslinjer for de 

organisatoriske udvalg, der skal godkendes på et senere bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen godkendte, at Trine Marqvard Jensen og Flemming Thøgersen fortsætter som forpersoner 

for hhv. Medlems- og oplysningsudvalget og Projektudvalget. 

 

De politiske udvalg 

Efter diskussion og afklaring af forslagene – hvor der blev konstateret enighed om, at der er en naturlig 

geografisk / institutionel arbejdsdeling mellem kredse og udvalg, samt at det vil være uhensigtsmæssigt 

og vedtægtsstridigt, hvis kredse skal indhente accept fra bestyrelsens udvalg i forbindelse med 

planlægning af aktiviteter – blev følgende besluttet: 

 
1: Bestyrelsen nedsætter tidsafgrænsede ad hoc udvalg efter behov 
I overensstemmelse med Kurt Mosgaards oplæg kan disse begrundes som følger: 

HVORFOR: Disse udvalg kan agere hurtigt på en aktuel situation.  

HVAD: Ad hoc udvalgene er et hjælpemiddel til bestyrelsen – og løser konkrete opgaver for bestyrelsen, 

f.eks. udadvendte aktiviteter. Aktiviteterne skal være knyttet til den vedtagne Strategi- og 

handlingsplan.  

HVORNÅR: Efter behov. Hvis der er langt til det næste bestyrelsesmøde kommunikeres og aktiveres der 

via e-mail. Kredsene skal orienteres tidligt, så de har mulighed for at byde ind og støtte (især vigtigt hvis 

der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer og kredspersoner). 

HVEM: Medlemmerne i disse udvalg kan omfatte bestyrelsesmedlemmer, eksperter og særligt 

interesserede medlemmer – herunder også de kollektive medlemmer og Vennerne. 

 

2: Bestyrelsen nedsætter følgende tre politiske udvalg: Freds og konfliktløsningsudvalg, 

Menneskerettighedsudvalg, samt Bæredygtighedsudvalg (jf. model 1) 

I overensstemmelse med Kurt Mosgaards oplæg kan disse begrundes som følger: 

HVORFOR: Temaerne er FN’s kerneområder. Undertemaer og aktiviteter i udvalgenes arbejde skal være 

knyttet direkte til FN-forbundets vedtagne Strategi- og handlingsplan. 

HVAD: De politiske udvalg refererer direkte til bestyrelsen og er et hjælpemiddel for denne. De tager sig 

af de landsdækkende aktiviteter – som f.eks. tiltag i forbindelse med Christiansborg – mens kredsene 

tager sig af de lokale aktiviteter. Udvalgene kan selvstændigt gennemføre udadrettede aktiviteter, idet 



4 
 

de koordinerer med øvrige udvalg og kredse m.v., samt orienterer bestyrelsen. Udvalgene skal ikke 

udarbejde egentlige kommissorier, men arbejdsplaner og målsætninger, som forelægges bestyrelsen. 

Referaterne er korte beslutningsreferater med eventuelle indstillinger til bestyrelsen. 

HVORNÅR: Udvalgsforpersonen indkalder til møder med passende mellemrum. Bestyrelsen kan også 

bede udvalget tage sig af en aktuel ting, hvis et behov opstår.  

HVEM: Medlemmerne i disse udvalg kan omfatte bestyrelsesmedlemmer, eksperter og særligt 

interesserede medlemmer. Der skal koordineres og videndeles med kredsene. 

SÆRLIGT FOKUS I FORHOLD TIL TIDLIGERE: Forbedret udførelse, øget prioritering, alle aktiviteter skal 

være i overensstemmelse med Strategi- og handlingsplanen, mere opmærksomhed på inddragelse af 

medlemmer og ekspertise uden for hovedstadsområdet – evt. Skype-deltagelse, klarere arbejdsdeling 

mellem udvalg og kredse, mere koordinering og kommunikation, afbureaukratisering. 

 

Bemærk at etableringen af de politiske udvalg forudsættes af, at der er bestyrelsesmedlemmer, som er 

parat til at varetage forpersonsposterne. Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer engagerer sig, 

hvis modellen skal fungere. Indtil næste bestyrelsesmøde er det kun Menneskerettighedsudvalget, der 

har en forperson – og derfor kun dette, der kører videre. Øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at 

overveje, om en post som forperson kunne være noget for dem. 

 

Punktet vedrørende eksterne repræsentationer blev udsat til det næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Forslag til mødeplan for 2019 - 2020 

Mødeplanen inkluderer forberedelserne til næste landsmøde, og bestyrelsesmøderne skal passe ind 

med de vedtægtsbestemte deadlines. Bestyrelsen blev bedt om at se på de fremsendte datoer, og 

melde tilbage i løbet af de kommende dage, hvis der var datoer, der ikke passede så godt.   

 

7. Eventuelt  

Intet. 

 

Mødet blev hævet i god ro og orden. 


