Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 1. december 2020
Til stede: Jens Christian Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marqvard
Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederichsen, Holger Hansen, Theresa Hansen, Lena Jørgensen,
Jørgen Estrup, Mette Gjerskov, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen, Mette Annelie Rasmussen
Victoria Davidsen (observatør).
Ikke til stede: Caroline Lauritsen.
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent).
1. Formalia
Referat fra bestyrelsesmødet den 7. oktober 2020 godkendt.
2. Økonomi
Hovedkasseren orienterede på baggrund af den udsendte økonomioversigt, og det forventes at vi
kommer økonomisk bedre ud af 2020 end budgetteret. Dette skyldes særligt årets Covid-19
restriktioner, der medført færre fysiske møder. De øgede renteudgifter blev bemærket, og der blev
udtrykt ønske om, at banken blev kontaktet for at tale om en mindskning af disse udgifter. Som
supplement til økonomiorienteringen var også udsendt projektspecifikation.
Hovedkasseren fremlagde forslag til revideret budget for 2021. Der blev efterfølgende spurgt til om
der budgetteres med færre midler til kredsene i 2021, hvilket der ikke gør; det er udgifter til ’øvrigt
medlemsarbejde og aktiviteter’ der budgetteres lavere. Nordjyllandskredsen ønskede en fordobling
af deres budget, til 20.000kr.; som nævnt på sidste bestyrelsesmøde, så holder bestyrelsen stadig
muligheden åben for, at kredsene kan søge yderligere midler, hvis de får behov. Der har ikke siden
sidste bestyrelsesmøde været opfølgende afklaring af finansiereng af ønsket kredsweekend.
Bestyrelsen godkendte budgetforslaget, med ændring af forventede indtægter fra kontingent fra
individuelle medlemmer. Det blev opjusteret til 70.000 kr., som udtryk for ambition om at hverve
flere medlemmer.
Der blev i diskussionen også refereret til arbejdet i ad hoc økonomiudvalget, hvorfra et kommende
forslag forventes få betydning for budgetterne for 2021 og 2022.
3.

Interne udvalg og eksterne repræsentationer

Eksterne repræsentationer
Der var enighed i bestyrelsen om, at de eksterne repræsentationer skal besættes, så der kan
sikres en spredning i geografi, navne, alder, køn. Endvidere skal repræsentationerne helst
besættes af personer, der er ansvarlige over for FN-forbundet i kraft af landsmødevalg eller
ansættelser (dvs. bestyrelse og sekretariat), men repræsentationer kan også godt varetages af
andre personer med specielle kompetencer og tilknytning. Repræsentationerne skal afspejle FNforbundets strategi, prioriteter og partnerskaber.
Der skal findes en kort, god og overskuelig måde, hvorpå input fra repræsentationerne kan deles
med den øvrig bestyrelse. Pt. sker tilbagemeldingerne fortrinsvist til/i bestyrelsesudvalgene, men
en mere standardiseret tilbagemeldings-’template’ bør overvejes. Bæredygtighedsudvalget
arbejder på en, der måske vil kunne bruges som udgangspunkt.
Der har været generalforsamling i Globalt Fokus, og for første gang i mange år valgte FNforbundet ikke at opstille til Styregruppen; det er derfor vigtigt at prioritere deltagelse i forskellige,
relevante undergrupper i Globalt Fokus.
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Repræsentationer i forhold til bæredygtig udvikling:
CISU, Civilsamfund i Udvikling: Holger Hansen
Globalt Fokus: Torleif Jonasson
Globalt Fokus’ arbejdsgruppe vedr. interessevaretagelse i FN's menneskerettighedsråd: Jørgen
Estrup og Lena Jørgensen
(dertil skal der ses på, hvilke udvalg FN-forbundet ønsker at være repræsenteret i)
92-gruppen: *Torleif Jonasson (formand) og Berit Asmussen
SDG arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Berit Asmussen og Lars Josephsen
(suppleant)
Mellemfolkeligt Samvirkes Råd: *Berit Asmussen
Verdens Bedste Nyheder: *Torleif Jonasson (bestyrelsen pva. 92-gruppen)
Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:
Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup og Ole Olsen
[Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Ole Olsen - udvalget nu nedlagt]
Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: *Jørgen Estrup
Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen
Rådet for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)
Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)
Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen
(suppleant)
UNICEF Danmark: Lena Jørgensen, Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen
Østersø NGO Netværk, Danmark: Hanne Severinsen
Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:
Control Arms: Kurt Mosgaard skal spørges, om han vil fortsætte
DanWatch: Ditte Ingemann Hansen og Lena Jørgensen (suppleant)
EU Russia Civil Society Forum: Kim Frederichsen vil færdiggøre ansøgningen til dette; Victoria
Davidsen vil gerne medvirke
International Coalition for the Responsibility to Protect: Flemming Thøgersen; det blev besluttet at
spørge Louise Martinussen om hun også vil være med.
RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen (suppleant)
Organisatoriske repræsentationer o.lign.:
Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson
Esperantoforeningens fondsbestyrelse: *Flemming Thøgersen
Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jens Christian Wandel
Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen
WFM: Jens Christian Wandel og *Bente Nielsen (treasurer)
WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jens Christian Wandel og Ditte Ingemann Hansen
Andre ’administrative’ repræsentationer:
Globalt Fokus’ ledernetværk: *Torleif Jonasson
Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson
Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: *Anne Marie Wium-Andersen
Rådet for Menneskerettigheders kommunikationsudvalg: *Anne Marie Wium-Andersen
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Interne udvalg
I referatet fra sidste bestyrelsesmøde står der, at udvalgsforpersoner skulle få overblik over
udvalgenes arbejdsplaner og medlemmer. Der blev spurgt til status for udvalgenes arbejdsplaner,
der var appendix til Strategi og handlingsplanen (vedtaget på Landsmødet 5. september 2020); op
til landsmødet var det for så vidt kun fred og konfliktløsningsudvalgets arbejdsplan, der var helt
godkendt af bestyrelsen.
En ny bestyrelse og ny konstituering af udvalg foranlediger en genbekræftelse og vis revision af
arbejdsplanerne. Dertil mangler gennemgående en konkretisering med tiltag og tidsplaner.
Tidsplaner kan relateres til udvalgte FN-mærkedage (særligt 24. oktober), så alle udvalgenes
planer kan koordineres i et samlet og overskueligt årshjul for FN-forbundets aktiviteter. Dette vil
også være en hjælp til sekretariatet, der kan have overblik over udvalgenes aktiviteter og i god tid
ville kunne koordinere input til f.eks. hjemmesiden. Dette vil også spille ind arbejdet med
kommunikationsstrategien, der også snart skal i gang. Markering af mærkedage vil også kunne
spille en vigtig rolle i forhold til kommende oplysnings- og hvervningskampagner.
Det er vigtigt, at der i alle udvalgenes arbejdsplaner kan ses, hvor og hvordan fokus og aktiviteter
spiller ind i forhold til Strategi- og handlingsplanen.
Kredse (og interessegrupper) opfordres til at udarbejde lignende arbejds- og tidsplaner, der kan
indgår i det overordnede arbejde i FN-forbundet.
Efter tilbagemeldinger på mødet ønskes en oversigt fra udvalgenes forpersoner om udvalgenes
medlemmer til næste møde, ud over en opdatering af arbejdsplaner og udarbejdelse af tidsplaner.
Status vedrørende strategiplaner:
Økonomistrategi: Det nedsatte ad hoc udvalg er i gang og fremlægger udkast på et kommende
bestyrelsesmøde.
Kommunikationsstrategien og strategien for medlemshvervning og -pleje: Der er ikke nedsat ad
hoc udvalg endnu, men medlems- og oplysningsudvalget er begyndt at kigge på strategierne.
Bestyrelsen ønskede en bredere gruppe end kun med udgangspunkt i medlems- og
oplysningsudvalget, men udvalgets forberedende arbejde skal inddrages af kommende ad hoc
udvalg.
Ad hoc udvalg til de to strategier samt til ’One UNA’ holdstrategi nedsættes på et senere
bestyrelsesmøde.
4. Indstillinger og igangværende aktiviteter
Der var til orientering udsendt intern aktivitetsoversigt med tilhørende referencebilag forud for
mødet. Mangler og rettelser bedes sendt til generalsekretæren. Der var ikke indkommet
indstillinger rettidigt, men menneskerettighedsudvalget overvejer minikonference om Uigurbefolkningen.
5. Forslag til mødeplan for 2020 - 2021
Det udsendte, reviderede forslag til landsmødet og bestyrelsesmøder første halvdel af 2021 blev
vedtaget. Landsmødet 2021 bliver lørdag den 29. maj på Fyn. Forud for dette afholdes der
bestyrelsesmøder den 4. februar og 28. april. Første bestyrelsesmøde efter landsmødet bliver den
22. juni.
6. Eventuelt
Intet
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Annex: Dagsorden m. bilag, bestyrelsesmødet den 1. december 2020 kl. 17.00-19.00
1. Formalia
Til vedtagelse:
 Bilag 1-1: Referat fra bestyrelsesmødet den 7. oktober 2020
Til orientering:
 Bilag 1-2: Revideret forretningsorden for bestyrelsen, godkendt 7. oktober 2020
2. Økonomi
Til diskussion:
 Bilag 2-1: Økonomioversigt og forslag til revideret budget for 2021
Til orientering:
 Bilag 2-2: Projektspecifikation, status over projektmidlerne overført fra 2019 til 2020 (note
11)
3. Interne udvalg og eksterne repræsentationer
Til diskussion og vedtagelse:
 Bilag 3-1: Oversigt over eksterne repræsentationer pr. d.d.
 Bilag 3-2: Udvalgenes arbejdsplaner og sammensætning:
o Medlems- og oplysningsudvalget
o Projektudvalget
o Bæredygtighedsudvalget
4. Indstillinger og igangværende aktiviteter
Til orientering:
 Bilag 4-1: Intern aktivitetsoversigt, 5. oktober til 6. december 2020
 Bilag 4-2: Referencebilag til aktivitetsoversigten
5. Forslag til mødeplan for 2020 - 2021
Til vedtagelse:
 Bilag 5-1: Revideret forslag til datoer for bestyrelses- og landsmøde
6. Eventuelt
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