Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 8.september 2019
Til stede: Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marqvard Jensen, Hanne Severinsen, Holger
Hansen, Kim Frederichsen, Theresa Hansen, Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard, Finn Reske-Nielsen, Berit
Asmussen
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)
Ikke til stede: Jørgen Estrup, Caroline Lauritsen, Mette Annelie Rasmussen, Siw Busborg

1) Formalia
./. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni
Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni blev godkendt.
2) Økonomi
./. FN-forbundets afsnit i Finanslovsforslaget fremlagt 27. august 2019
./. Regnskab pr. 14 august 2019, inkl. forslag til budgetrevision
Hovedkassereren gav en kort status på regnskab og budgetrevision. Ifølge Finanslovsforslaget 27. august,
ser det ud til, at FN-forbundet er på samme budgetpost og beløb som de foregående år.
Regnskabet følger forventningerne. Der er ikke udsigt til flere renteindtægter. Projektindtægter vanskeligt
at sammenligne fra år til år. Aktivitetsbudgettet er endnu ikke opbrugt. Budgetrevisionen blev godkendt.
Hovedkasseren foreslog, at der på et kommende bestyrelsesmøde blev afsat tid til en dybere drøftelse af
økonomien.
3) Organisatoriske sager


Bestyrelsesudvalg

Inden udpegning af forpersoner for bestyrelsesudvalgene, refererede de tidligere udvalgsforpersoner/
medlemmer kort, hvad udvalgene tidligere har beskæftiget sig med og hvordan.
Når udvalgene planlægger deres arbejde, tager de udgangspunkt i den vedtagne strategi- og
handlingsplanen for prioritering af fokusområder, i udvalgsstrukturen vedtaget på sidste
bestyrelsesmøde, og formulerer en kort arbejdsplan med afsæt i de gamle kommissorier.
Forpersoner for de politiske bestyrelsesudvalg sørger for at kontakte de medlemmer, der i år har været
aktive i udvalgene, for at afklare, om de ønsker at fortsatte i udvalgene. Endvidere undersøger de, om der
er andre relevante personer, der kunne være gavnlige for udvalgene.
Det blev besluttet, at generalsekretæren ser efter en GDPR-venlig platform for kommunikation og
dokumentdeling for sekretariat, kredse og udvalg.
Politiske udvalg
Menneskerettighedsudvalg: Lena Jørgensen (forperson), Hanne Severinsen, Jørgen Estrup, Ole Olsen (skal
først give tilsagn), Siw Busborg (skal først give tilsagn)
Bæredygtighedsudvalg: Berit Asmussen (forperson), Ditte Ingemann Hansen, Jørgen Estrup
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Freds- og konfliktløsningsudvalg: Finn Reske-Nielsen (forperson), Kurt Mosgaard (næstforperson), Hanne
Severinsen, Theresa Hansen, Jørgen Estrup, Lave Broch (skal først give tilsagn). Udvalget har planer om at
invitere relevante fra FN-forbundets venner med i udvalget.
Organisatoriske udvalg
Medlems- og oplysningsudvalget: Trine Marqvard Jensen (forperson), Holger Hansen, Finn Reske-Nielsen,
Theresa Hansen, Kim Frederichsen, Siw Busborg (skal først give tilsagn), Mette Annelie Rasmussen (skal
først give tilsagn). Udvalget inviterer bredt og har observationsmedlemmer fra kredse, Aarhus-netværket
(Melanie Guichon, Kurt Nielsen), skoletjenesten, UNYA, DanMUN.
Projektudvalget: Flemming Thøgersen (forperson), Trine Marqvard Jensen, Holger Hansen, Finn ReskeNielsen, Theresa Hansen og Siw Busborg (skal først give tilsagn). Udvalget tiltrædes af sekretariatet.
Ad hoc udvalg
FN’s fredsoperationer: Kurt Mosgaard, Finn Reske-Nielsen, Jørgen Estrup, Troels Engell, Jørgen Lissner og
Torben Brylle – der arbejder på baggrund af de udsendte ’Notat om ad hoc udvalg om FN’s
fredsoperationer’ og ’Forslag til kampagne for DK medlemskab af FN sikkerhedsråd’.
Jubilæum: Flemming Thøgersen og Lena Jørgensen. Fremsendt 2020-forslag fra Lars Josephsen indgår i
gruppens arbejde.
ILO: Jørgen Estrup og Kim Frederichsen.
Videns- og ressourcebank: Theresa Hansen, Lena Jørgensen
Ny strategi- og handlingsplan: Ditte Ingemann (tovholder), Finn Reske-Nielsen, Holger Hansen, Kim
Frederichsen, Jørgen Estrup, Torleif Jonasson
Ny plan for bestyrelsesmøder: Kim Frederichsen (tovholder), Berit Asmussen, Holger Hansen


Repræsentationer

./. Oversigt over repræsentationer
Listen med de eksterne repræsentationer blev gennemgået og revideret med udgangspunkt i nuværende
medlemmer af bestyrelsen. Det er som udgangspunkt ledelses- og bestyrelsesmedlemmer, der skal
repræsentere FN-forbundet, da det er dem, der har mandat. Dette kan dog fraviges, hvis andre
medlemmer eller ansatte findes mere relevante.


Indstillinger fra organisatoriske udvalg

./. Referat fra medlems og oplysningsudvalgets møde den 13. august
Medlems- og oplysningsudvalget orienterede om studieturene til henholdsvis Genève og FN-byen. P.t. er
tilslutningen ikke så stor, så der blev opfordret til at reklamere yderligere for turene i de forskellige
netværk. Der er åbnet op for, at ikke-medlemmer også kan deltage.
./. Referat fra projektudvalgsmødet den 28. august
Projektudvalget har fået henvendelse fra InterCollege, der synes projektet Education for Global
Responsibility er en succes, der er værd at bygge videre på. Dette med en projektansøgning om at udgive
materialet i en version henvendt til organisationssektoren. FN-forbundet skal ikke være partner med
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mødedeltagelse i projektet, og der er ingen udgifter forbundet med det. FN-forbundet skal være
medunderskriver på ansøgningen og vil få logo på publikationen. Bestyrelsen godkendte indstillingen.


Oplægsholderkatalog

Der blev orienteret om henvendelser på baggrund af online-kataloget. Der opfordres til, at man sætter
sine vidensområder og oplægsoverskrifter ind i en ramme af Verdensmålene, da det er det, der
efterspørges, men vi skal ikke begrænse os til Verdensmålene alene. Der opfordres ligeledes til, at
bestyrelsesmedlemmer og kredse laver en aktiv promovering – og f.eks. kontakter forskellige institutioner
lokalt og præsenterer tilbuddene. Promoveringen bakkes f.eks. op med et brev fra landsformanden. Berit
og Caroline ønsker at blive inkluderet i kataloget, og hvis andre vidende bestyrelsesmedlemmer også
ønsker det, så send et lille skriv om, hvad der tilbydes – jf. det der ligger i kataloget.
4) Aktuelle udfordringer
./. Danmarks prioriteter til FN’s Generalforsamling
./. EU’s prioriteter i FN og til FN’s generalforsamling
De udsendte bilag gav baggrund for den aktuelle situation og Danmarks deltagelse i FN’s
generalforsamling, herunder Danmarks prioriteter mht. menneskerettigheder, fred og konfliktløsning
samt bæredygtig udvikling.
5) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
./. Aktivitetsoversigt, 6. juni til 3. december
./. Referencebilag, 6. juni til 7. september
Vedrørende aktivitetsoversigten blev der mindet om, at sekretariatet skal orienteres fyldestgørende (også
med opslag og links) før planlagte aktiviteter, så der kan reklamers ordentligt; og at melde tilbage efter
afholdte arrangementer med antal deltagere og evt. omtale. Til hjælp for dette blev uddelt
’indrapporteringsskema’.
6) Eventuelt
Ad hoc udvalget om en videns- og ressourcebank påtænker at udarbejde en ressourceliste, der blandt
andet kan bruges til hurtige reaktioner til nyhedsmedierne. Udtalelser fra FN-forbundet skal afklares med
landsformanden, som også skal være medunderskriver. Kurt Mosgaard har udarbejdet kommentar til
regeringens udmelding om at øge det danske bidrag til fredsopbygning og stabilisering af konfliktramte
lande, som udsendes mandag.
Der blev udtrykt ønske om en intern telefon og mailliste for bestyrelsen. Sekretariatet laver en sådan og
kontakter de, der ikke er tilstede, om de ønsker at være på denne.
Punkter fra bestyrelsesdagen lørdag den 7. september vil blive samlet i separat bilag.
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