FN-forbundets Landsmøde 2021, Odense Rådhus, lørdag den 2. oktober 2021
FN-forbundets forperson Jens Christian Wandel bød velkommen.
1. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt.
2. Valg af dirigenter, landsmødesekretær, stemmetællere og redaktionsudvalg
Trine Marqvard Nymann Jensen og Finn Reske-Nielsen blev valgt til dirigenter og Torleif Jonasson
som landsmødesekretær.
Jens Bagge, Uffe Hvidkær, Fidahiji Saliji og Stine Nørskov Hansen blev valgt til stemmeudvalget,
sammen med Mille Gydahl-Jensen fra sekretariatet.
Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Hanne Severinsen, Jens Christian Wandel og
Jørgen Estrup blev valgt til redaktionsudvalget, assisteret af sekretariatet ved Torleif Jonasson.
Landsmødet blev konstateret lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var tilmeldt i alt 57
deltagere til landsmødet. Ved indskrivning var der 26 stemmeberettigede deltagere til stede i salen
samt 5 deltagere fra sekretariatet. Herudover var der 22 stemmeberettigede deltagere til stede
online.
3. Beretning
Jens Christian Wandel fremlagde beretningen. Som supplement til den udsendte, skriftlige
beretning fremhævede han bl.a., at Corona har spændt ben for mange planer, men alligevel har vi
formået at levere i forhold til vores formålsparagraf – og vi fik også markeret FN’s 75 år jubilæum –
om end det blev anderledes end ventet.
Politik og det internationale samfund har også været præget af Corona, der har vist, at globale
kriser kun kan løses ved globalt samarbejde. Det er en erkendelse, som der er noget at bygge
videre på. Også selvom det er knebet med solidaritet mellem landene – og dette må være en
advarsel om, hvordan vi opfører os i kriser. Der må kigges på, hvordan dette kan ændres
fremadrettet. Vedrørende sikkerhedsområdet, så kalder situationen i Afghanistan også på
eftertanke om, hvordan der skal handles fremover.
Det FN, som vi støtter, handler stadig om menneskerettigheder, fred, bæredygtighed – og
multilateralisme. Det er handlingens årti, så der skal ske noget. Omstillingen kan for nogen synes
farlig – og det er blandt andet FN-forbundets rolle at være med til at afvæbne denne frygt. ’Leave
no one behind’ er et vigtigt fokuspunkt.
FN’s Generalsekretær Antonio Guterres blev genvalgt den 18. juni – og er efterfølgende kommet
med ’Our Common Agenda’, som er forslag til FN’s fremadrettede plan. Denne plan vil også blive
omdrejningspunkt for mange af FN-forbundets aktiviteter i det kommende år.
Den udsendte handlingsplan for det næste halve års arbejde skal suppleres med input fra
landsmødet. Der skal udarbejdes en kommunikations- og medlemsstrategi, der skal forene FNforbundets mange grene endnu bedre. Kredse, skoletjenester m.fl. skal støtte hinanden yderligere
– og spille hinanden gode. Vi skal samarbejde med alle, der kan hjælpe vores agenda på vej –
f.eks.: erhvervslivet, kollektive medlemmer, Folketingsgruppen, FN-byen, FNF-vennerne,
UNESCOs Verdensmålsskoler, Institut for Menneskerettigheder – og de konventionsbærende
organisationer som Dansk Handicap Forening, Dansk Kvindesamfund osv. Endvidere skal der
fortsat ses på mulighederne for at styrke skabelsen af et grønlandsk FN-forbund.
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Dernæst tog næstforpersonen, Ditte Ingemann Hansen, ordet og understregede vigtigheden af
kredse- og netværkenes arbejde, hvorefter hun gav ordet videre til disse.
Næstforperson for Fynskredsen, Kim Frederichsen: I 2020 blev der valgt ny bestyrelse med mange
ambitioner. Blandt andet arbejdes der på en større kontakt til de kollektive medlemmer - med hvem
der skal laves arrangementer. Fynskredsen har planer om fejring af de store FN-mærkedage f.eks.
24. oktober og er spændt på, hvilke muligheder samarbejdet med Udenrigsministeriet om
Sikkerhedsrådskandidaturet vil bringe. Endvidere er kredsen begyndt at tage kontakt til de lokale
medier for samarbejde.
Næstforperson for Nordjyllandskredsen, Holger Hansen: Trods corona-situationen har
Nordjyllandskredsen formået at lave mange aktiviteter, som f.eks. fejring af FN-mærkedage og
Verdensmålene. Kredsen har et godt samarbejde med kommunen og private aktører. Kredsen
samarbejder med Life Exhibition omkring en stor udendørs udstilling om Verdensmålene og
aktiviteter, der skal på tour rundt i landet. Finansiering er endnu ikke helt på plads, så indtil da har
kredsen været med i et samarbejde om en teaser-udstilling i Aalborg med en række af
arrangementer både fra andre partnere/organisationer og kredsen – herunder den nyligt afholdte
heldagskonference omkring Afrika og Verdensmålene.
Forperson for Københavnskredsen, Fidahije Saliji: Kredsen har haft færre aktiviteter end vanligt –
blandt andet grundet Corona. Siden januar har kredsen haft 68 oplysende opslag på Facebook.
Blandt afholdte arrangementer kan nævnes bod på Amager klima- og demokratifestival, uddeling
af Verdens Bedste Nyheder og samarbejde med Grænseforeningen i anledning af FN's
Verdensdag for kulturel mangfoldighed. Af kommende planer blev Kulturnatten, fejring af 24.
oktober og hvervning af flere frivillige til kredsen nævnt.
Den samlede beretning blev godkendt.
4. Økonomi
Hovedkasserer Flemming Thøgersen orienterede om FN-forbundets økonomi, hvor Corona har
forårsaget omlægning af mange aktiviteter – herunder også udsættelse af internationale aktiviteter.
Det betyder nogle regnskabsmæssige forskydninger, der kan ses i noterne. Projektbevillingerne er
mange gange flerårige, og aktiviteter i forbindelse med disse er også blevet udskudt, hvilket er en
af årsagerne til de øgede negative renter.
Regnskabet er revideret af den parlamentariske revisor, Peter Palshøj, hvis kommentarer blev delt
med deltagerne, samt af den statsautoriserede revisor, Grant Thornton, der bekræfter, at
regnskabet opfylder alle formalia og er blevet ført rigtigt og kompetent – og pengene er brugt i
forhold til formålet.
Landsmødet godkendte regnskabet for 2020.
Kontingentsatser foreslås uændret. De fleste organisationer har oplevet tilbagegang i antal af
medlemmer, så det er godt, at FN-forbundets trods alt er stigende – om end den kommende
bestyrelse har et vigtigt arbejde forude med at skaffe flere nye medlemmer.
Landsmødet godkendte, at kontingentsatserne forbliver uændrede.
Traditionen tro, så starter kontingentåret 2022 umiddelbart efter landsmødet, hvor nye medlemmer
får resten af 2021 med for eet års kontingent.
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Mht. 2022 er der budgetteret med et underskud. Dette er en teknisk fremskrivning og ikke en
forventning om underskud. I implementeringen af den nye økonomistrategi forventes ikke et
underskud; budgettet viser reelt, hvordan økonomien vil se ud, hvis vi ikke gennemfører
økonomistrategien.
Landsmødet tog budgettet til efterretning.
Flemming Thøgersen takkede dernæst af som hovedkasserer og som aktiv i bestyrelsen.
Forpersonen og resten af landsmødet takkede Flemming for hans uvurderlige og årelange indsats,
som strækker sig tilbage til FN-forbundets grundlæggelse. Flemming har især været en vigtig
drivkræft i de internationale projekter, en god støtte i forretningsudvalget og har som
hovedkasserer haft rigtig godt styr på økonomien. Tak for indsatsen!
5. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer
Forslagsstillerne fremlagde argumenter for vedtægtsændringer. Efterfølgende fulgte en debat
omkring de stillede forslag. Forslagene blev efterfølgende sat til afstemning enkeltvis inden en
samlet afstemning.
Forslag 1: Paragrafnummerændring. Vedtaget.
Forslag 2: Frist for indkomne forslag til landsmøder. Vedtaget.
Forslag 3: Mulighed for digitale landsmøder. Vedtaget.
Forslag 4: Tiltaleform. Til det fremsendte forslag var stillet ændringsforslag om mulighed for
valgfrihed. Ændringsforslaget blev vedtaget.
Forslag 5: Ændring i ordlyd vedrørende kalenderår. Vedtaget.
Forslag 6: Tilføjelse af ’virke’ i §13. Vedtaget
Forslag 7: Uddybning af eksklusionsparagraf. Forslaget blev ikke opretholdt. Forpersonen lovede,
at forslagets ordlyd ville blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af ’husorden’ for FNforbundet.
Alle vedtægtsændringer blev til sidst sat til afstemning samlet og vedtaget enstemmigt.
Forslag til udtalelser
Der var fremkommet to forslag til udtalelser til landsmødets start, der begge blev fremlagt og
debatteret.
Forslag om udtalelse om støtte til FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Vedtaget.
Forslag til udtalelse vedrørende Vestsahara. Der blev stillet ændringsforslag med mindre rettelser
til det oprindelige forslag. Ændringsforslaget blev vedtaget.
6. Valg af næstforperson og hovedkasserer
Ditte Ingemann Hansen blev valgt til næstforperson.
Trine Marqvard Nymann Jensen blev valgt til hovedkasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De opstillede kandidater til landsmøde 2021 var forud blevet præsenteret i udsendt
opstillingskatalog, og kandidaterne havde mulighed for at komme med supplerende bemærkninger
i en kort valgtale. Formanden for stemmeudvalget annoncerede, at der ved valghandlingens start i
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alt var 48 stemmeberettigede til stede (26 fysisk og 22 online) – heraf brugte 40 deres stemme.
Alle de afgivne stemmesedler blev erklæret gyldige.
Følgende blev valgt til bestyrelsen (i den rækkefølge de opnåede stemmer:
Kim Frederichsen
Holger Hansen
Caroline Lauritsen
Roya Moore
Victoria Davidsen
Hanne Severinsen
1. suppleant: Karin Munkholm
2. suppleant: Erik Vittrup
De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for to perioder, frem til landsmødet 2023.
8. Fremtidig virksomhed
Handlingsplanen for det kommende halvår blev fremlagt, og meningen er, at den skal supplere den
gældende, overordnede strategi og handlingsplan, vedtaget på landsmødet i 2020. Planen blev
kort kommenteret og vil blive suppleret af input fra landsmødet.
Handlingsplanen blev vedtaget.
9. Valg af revisorer
Peter Palshøj blev genvalgt til parlamentarisk revisor.
Grant Thornton blev genvalgt til ekstern revisor.
10. Eventuelt
Forpersonen takkede for et godt landsmøde. Hybridformatet fungerede, trods enkelte
lydproblemer, så det er et FN-forbund for hele landet. Tak til Fyns-kredsen, sekretariatet og
dirigenterne for forberedelse og afholdelse af Landsmødet.
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Bilag til referat af FN-forbundets landsmøde 2021

Kommentarer i forbindelse med beretningerne
-

I praksis har Corona været isolerende for og i Danmark. I medierne har der været meget fokus
på den danske kontekst og meget lidt på den internationale situation og det globale
samarbejde.

-

Dansk udenrigspolitik har i mange år manglet fokus på FN-sporet.

-

Konventionerne har været under angreb.

-

Danmark har førhen været forgangsland for menneskerettigheder, men flygtningepolitikken og
manglende ratificeringer af konventioner har skadet dette ry.

-

Vi skal være med til at vise, at det kun er i fællesskab på tværs af lande, at vi kan løse
udfordringerne.

-

Folk skal forstå, at konventionerne ikke er håndjern, der er til for at genere os, men er i alles
interesse.

-

Der bør stadig arbejdes på, at udviklingsbistanden øges til mindst 1% af BNP.

-

Danmark har højt engagement i FN-relaterede områder, når det gælder snak og skåltaler, men
det afspejles desværre ikke i praksis og reel politik. Det skal FN-forbundet hjælpe til, at det
kommer til at gøre.

-

Our common agenda er en appelsin i turbanen – og giver FN-forbundet en plan for, hvad der
skal gøres.

-

Der bør arbejdes på at få Antonio Guterres til Danmark i forbindelse med Our Common
Agenda.

-

Det gode samarbejde med FN-byen skal styrkes yderligere.

-

Der skal trækkes mere aktivt og dynamisk på FN-forbundets venner.

-

Kredse og netværk skal styrkes, så vi når bredere ud i landet.

-

Det er godt, medlemstallene de senere år har været stigende, men antallet er stadig for lavt –
og der skal arbejdes aktivt på at øge det. F.eks. gennem de kollektive medlemmer og de
politiske partier.

-

Der er ikke uanet kapacitet i organisationen. Vi skal være ambitiøse, men prioritere.
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