Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet tirsdag den 21. april 2020
Til stede via Skype: Jørgen Estrup, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marqvard
Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederiksen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Theresa
Hansen, Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard, Siw Busborg, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen,
Mette Annelie Rasmussen. Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent) .
1) Formalia
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. februar 2020 blev godkendt.
2) Landsmøde 2020
Efter indstilling fra forretningsudvalget besluttede bestyrelsen enstemmigt at udskyde landsmødet
fra den 16. maj til lørdag den 5. september 2020, grundet Covid-19-situationen og myndighedernes
anbefalinger og restriktioner.
3) Økonomi
Hovedkasseren gennemgik årsrapporten for 2019. Regnskabet viser et underskud på 51.820 kr.,
hvilket er bedre end det budgetterede. Hverken den statsautoriserede eller den parlamentariske
revisor har fundet noget at bemærke og roser regnskabet og sekretariatets forvaltning af
økonomien. Bestyrelsen indstillede årsrapport og revisionsprotokollat 2019 til godkendelse på
kommende landsmøde.
Vedrørende budget og regnskab for 2020, så er kontingentindtægter allerede nu næsten nået 100
%; overordnet forventes et underskud på nogenlunde samme niveau som 2019. Grundet Covid-19
vil arrangementer og aktiviteter, der er bevilget i år, muligvis først kunne realiseres i 2021.
Kredsbudgetterne er nu specificeret nederst på arket. Det ser desværre ud til, at minus-renter i
banken ikke kan undgås fremover. Forslag til budget for 2021 blev godkendt.
Økonomioversigten indeholder nu specifikation af kredsbudgetterne. Bestyrelsen bekræftede
beslutningen for rammebevillinger fra mødet den 10. februar. Hvis nogle kredse ser mulighed for
afholdelse af større aktiviteter, end det lader sig gøre inden for rammebevilling, må bestyrelsen se
på mulighederne for at finde midler. Muligvis vil der være midler fra de aktiviteter, der ikke har
kunnet lade sig gøre grundet Covid-19.
Bestyrelsen ønskede frem over en løbende økonomisk opdatering vedr. igangværende
formålsbestemte aktiviteter (note 11 i Årsrapporten, der angiver summen fra note 3), for at sikre
yderligere åbenhed og tilgodese bestyrelsens ansvar for kontrol med økonomien. Opdateringen
skal bl.a. bruges af projektudvalget til at følge igangværende projekter, og bestyrelsen informeres
på basis af projektudvalgets arbejde.
4) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
Bestyrelsen har forud for mødet modtaget udkast til en arbejdsplan, som også gerne skulle holde
forbi næste landsmøde. Denne blev rost – især for medindtænkning af kredsene, hvilket de øvrige
udvalg også opfordres til at gøre på lignende vis. Udvalget har pt. aktiviteter i gang via Globalt
Fokus og 92-gruppen, fokus på ny Spotlightrapport om Danmarks gennemførelse af
Verdensmålene og en kommende national handlingsplan for samme.
b) Menneskerettigheder
Udvalgets arbejdsplan vil snarest blive sendt til bestyrelsen. Det afholdte arrangement med Sara
Omar var en stor succes 9. marts. Udvalget vil meget gerne fortsat have et samarbejde med Sara
Omar i forbindelse med udvalgets fokus på kvinders rettigheder. Det skal overvejes, om og
hvordan restbevillingen fra ”Vold mod kvinder” kan bruges i den sammenhæng. Fynkredsen har
også kontakt til Sara Omar – og planlægger et arrangement i tråd med det i København.
FN-forbundet medvirker gennem Institut for Menneskerettigheder i arbejdet med civilsamfundets
input til Danmarks næste UPR i FN’s Menneskerettighedsråd.
Ole Olsen og formanden har taget initiativ til henvendelse til udenrigsministeren vedr. UN Guiding
Principles for Business & Human Rights, der skal fremsendes af FN-forbundet.
En arbejdsgruppe under FN-vennerne har udarbejdet en oversigtspjece vedr. ’FN, Arktis og
Grønland’, der vil blive udsendt v. FN-forbundet.

c) Fred og konfliktløsning
Udvalget har afholdt to møder siden sidst. Desværre er der en del aktiviteter, der ikke er mulige at
gennemføre grundet Covid-19 – herunder heldagskonferencen om FN’s fredsbevarende
operationer. Paneldeltagerne har allerede tilkendegivet, at de er interesserede i at deltage på et
senere tidspunkt. Studieturen til New York er også udskudt.
Udvalget har planer om nedsættelse af et ad hoc udvalg, som skal arbejde for dansk politibistand
til FN’s fredsoperationer. Der er kontakt til relevante personer.
Der arbejdes på at sende en henvendelse til den franske ambassadør vedr. Vestsahara, og evt. en
udtalelse vedr. Israel-Palæstina-konflikten. I forbindelse R2P-arbejdet er udvalget i dialog med
sekretariatet vedrørende et R2P-papir, som snart er færdigt.
Der er skrevet en formandsudtalelse omkring behovet for styrket internationalt samarbejde, der
ligger på FN-forbundets hjemmeside og på Globalt Nyt.
5) Organisatoriske sager
Medlems- og oplysningsudvalget er lidt afventende grundet Covid-19 aflysninger af aktiviteter. På
kommende Skype-møde vil det diskuteres, om der er mulighed for at sætte digitale initiativer i gang
og måske også komme videre med revision af hjemmesiden.
Ad hoc-udvalget for jubilæumsaktiviteter meddeler, at en oversigt er på trapperne. Vi må se, hvor
mange af initiativerne, der lader sig gøre at gennemføre grundet Covid-19. Det er sandsynligt, at
efteråret bliver tæt pakket af arrangementer rykket fra foråret. Der opfordres til, at man eventuelt
kobler sig på nogle af de andre arrangementer, der foregår i forbindelse med fejringen.
Generalsekretæren orienterede om tilsagnet fra Lannungfonden til jubilæumsaktiviteter, og at han
har været i kontakt med FN-byen, der ikke markerer selve FN-dagen udadtil, men de vil gerne
være med til at markere jubilæet sammen med FN-forbundet fredag den 23. oktober. Der arbejdes
fortsat på et møde mellem bestyrelsen og primært NRO’erne i FN-byen. Efter sommer skal vi
vende tilbage med ønske om indhold og forslag til datoer.
FN-byen undersøger muligheder for en ’tilbygning’, hvor organisationer, der arbejder med
Verdensmålene vil kunne tilbydes lejemål; generalsekretæren har markeret FN-forbundets
interesse.
Projektudvalget orienterede om sidste møde, hvor der blev kigget på evalueringen af projekter,
klagesagen over for Styrelsen i forbindelse med afslag på et EU-projekt. Der er også en CISU
ansøgning i gang vedr. Afrika-arrangement i Aalborg – samt en EU-ansøgning omhandlende
revision af Verdensmål på Spil med oversættelse til andre sprog.
Indstillingen vedrørende ny plan for bestyrelsens arbejde og møder var fremsendt umiddelbart før
mødet, hvorfor bestyrelsen ønskede at udskyde den endelige diskussion til næste møde. Der blev
opfordret til at krydstjekke årshjulet med vedtægterne – f.eks. ifht. landsmødeindkaldelse.
Vedrørende tekst om udvalgene skal ordvalget tilrettes, så det er i overensstemmelse med, hvad
der allerede er besluttet om udvalgsstruktur vedtaget den 6. juni 2019. Bestyrelsen tilsluttede sig,
at antallet af årlige bestyrelsesmøder fastsættes til 6 – med mulighed for ekstraordinære
elektroniske møder, hvis der er et aktuelt behov. Bestyrelsen opfordres til at læse og kommentere
resten af indstillingen. Kommentarer sendes til Kim i løbet af 14 dage, så indstillingen er klar til
drøftelse og stillingtagen på førstkommende bestyrelsesmøde.
6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Ruslandskonferencen er skubbet til den 3. december. Verdensmålene vil være i fokus og Martin
Lidegaard har sagt ja til at være vært.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 18. juni, og bestyrelsen besluttede et yderligere møde
inden landsmødet, tirsdag den 18. august.
7) Eventuelt
Berit fik opbakning til at søge om medlemskab af bevillingsudvalget for CISU’s Engagementspulje
på vegne af FN-forbundet.
Hold øje med Jyllandsposten de kommende dage, hvor Jørgen har en kommentar til Naser
Khaders kronik med kritik af WHO.

Annex:
Dagsorden m. bilag, bestyrelsesmøde den 21. april 2020, kl. 17-19.30
1) Formalia
./. Referat fra bestyrelsesmødet den 10. februar 2020 (udsendt 8. april)
2) Landsmøde 2020
Beslutning om udskydelse af landsmødet til september.
./. Forslag om udskydelse (udsendt 3. april)
3) Økonomi
 Årsrapport for 2019
./. Årsregnskab 2019 (udsendt 8. april)
./. Revisionsprotokollat 2019 (udsendt 8. april)
./. Erklæring fra den parlamentariske revisor vedr. 2019 (udsendt 8. april)
 Regnskabs- og budgetoversigt, inkl. budgetforslag for 2021
./. Oversigt pr. 30. marts 2020 (udsendt 8. april)
 Kredsbudgetter
./. Notat om kredse, budgetter og medlemslister (udsendt 16. april)
./. Specifikation vedr. kredse og netværk i 2019 (udsendt 20. april)
./. Budgetønske fra Fynskredsen (udsendt 8. april)
./. Budgetønske fra Aarhusnetværket (udsendt 16. april)
4) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
b) Menneskerettigheder
c) Fred og konfliktløsning
 Indstillinger (og referater) fra politiske udvalg
./. Bæredygtighedsudvalgets udkast til arbejdsplan 2019-2020 pr 3 marts 2020 (udsendt 16. april)
./. Referat fra møde i menneskerettighedsudvalget den 24. februar 2020 (udsendt 20. april)
./. Referat fra møder i fred og konfliktløsningsudvalget den 17. marts og 9. april 2020 (udsendt 16. april)
 Indstillinger fra ad hoc udvalg
5) Organisatoriske sager
 Indstillinger fra organisatoriske udvalg
./. Referat fra medlems- og oplysningsudvalgsmøde den 17. februar 2020 (udsendt 16. april)
./. Referat af projektudvalgsmøde 27. februar 2020 (udsendt 16. april)
 Indstillinger fra ad hoc udvalg
./. Indstilling fra ad hoc udvalget vedr. ny plan for bestyrelsesmøder (udsendt 19. april)
6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
./. Aktivitetsoversigt for perioden den 10. februar til 21. april 2020 (udsendt 8. april)
./. Intern opsamling vedr. digitale medier i marts, udarbejdet pr. 25/3 (udsendt 8. april)
7) Eventuelt

