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FN-forbundets bestyrelsesmøde den 3. november 2021 
 
Til stede: Jens Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Berit Holbech Asmussen, Finn Reske-Nielsen, 
Hanne Severinsen, Holger Hansen, Jørgen Estrup, Kim Frederichsen, Lena Jørgensen, Victoria 
Davidsen, Karin Munkholm (1.suppleant) 
Sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent) 
 
Ikke til stede: Trine Marqvard Nymann Jensen, Caroline Lauritsen, Mette Annelie Rasmussen, Mette 
Gjerskov, Roya Moore 
 
Forpersonen indledte bestyrelsesmøde med et par ord om det veloverståede arrangement med 
Folketingsgruppen om unge og FN, om klimatopmøde i Glasgow - og at det alligevel er lykkedes at 
få bevilling til forundersøgelse om mulighed for oprettelse af et grønlandsk FN-forbund. 
 
1 Formalia 
1.a Dagsorden, godkendt (1-1 Dagsorden). 
 
1.b Forslag til forretningsorden (1-2 Forslag til forretningsorden). 
Forretningsordenen blev dels foreslået revideret i forhold til vedtægtsændringerne vedtaget på 
landsmødet (vedr. brug af titler i fht. for- hhv. næstfor- mand, -kvinde, -person), dels at møder kan 
afholdes som hybridmøder samt redaktionel ændring vedr. budgetansvar. Der blev rejst spørgsmål 
om hvor sent forslag og indstillinger til bestyrelsesmøderne kunne fremsendes og fristen blev sat ned 
til en uge før møderne. Den reviderede forretningsorden blev godkendt. 
 
En kommende opdatering af ’årshjulet’ skal deles med medlemmerne af bestyrelsesudvalgene, så er 
alle er bekendt med planlagte aktiviteter og vigtige datoer. 
 
Der blev mindet om, at der i forbindelse med økonomistrategien blev udarbejdet ny ramme for 
projektbeskrivelser, som bedes benyttet i forbindelse med indstillinger. 
 
På et kommende bestyrelsesmøde skal forslag til ’husorden’ for FN-forbundet diskuteres.  
 
2 Økonomi 
2.a Budget og regnskabsstatus (2-1 Status + 2-2 Projektspecifikation). 
Der blev orienteret om budget og regnskabsoversigt for 2021 og 2022, som også blev præsenteret 
på landsmødet. Budget 2022 er et åbningsbudget, og skal revideres i forhold til kommende 
planlægningsproces og økonomistrategi; det planlægges til bestyrelsesmødet i februar. 
 
3 Interne udvalg & eksterne repræsentationer 
3.a Bestyrelsesudvalg, genkonstituering og arbejdsplaner (3-1 Forslag til bestyrelsesudvalg). 
Udvalgene blev diskuteret, og følgende blev udpeget: 
 
Politiske udvalg 
Fred og konfliktløsning 
Formand/forperson: Finn Reske-Nielsen 
Næstformand/næstforperson: Kurt Mosgaard 
 
Menneskerettigheder 
Formand/forkvinde/forperson: Lena Jørgensen 
Næstformand/næstforkvinde/næstforperson: Hanne Severinsen 
 
Bæredygtig udvikling 
Formand/forkvinde/forperson: Victoria Davidsen 
Næstformand/næstforperson: Holger Hansen 
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Organisatoriske udvalg 
Projekter 
Formand/forperson: Holger Hansen 
Næstformand/næstforkvinde/næstforperson: Victoria Davidsen 
 
Medlemsudvalget  
Udvalget ændrer navn fra medlems- og oplysningsudvalget, da oplysningsaktiviteterne ligger i 
udvalgene og kredsene. Udvalget vil primært tage sig af arbejdet med strategierne og udmøntning af 
disse. 
Formand/forperson: Kim Frederichsen (Ditte Ingemann assisterer, hvis der er behov). 
 
 
3.b Eksterne repræsentationer (3-2 Nuværende udpegninger). 
Repræsentationerne blev diskuteret, og følgende blev udpeget: 
 
Repræsentationer i forhold til bæredygtig udvikling: 
CISU, Civilsamfund i Udvikling: Victoria Davidsen 
Globalt Fokus: Victoria Davidsen 
Globalt Fokus’ arbejdsgruppe vedr. interessevaretagelse i FN's menneskerettighedsråd: Jørgen 
Estrup og Lena Jørgensen 
92-gruppen: Torleif Jonasson og Victoria Davidsen 
SDG arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Lars Josephsen (suppleant) (Ditte Ingemann 
deltager pva. Mellemfolkeligt Samvirke) 
Mellemfolkeligt Samvirkes Råd: *Berit Asmussen 
 
Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer: 
Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup og Ole Olsen 
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: Kim Frederichsen 
Kvinderådet: Lena Jørgensen, Ditte Ingemann Hansen, Hanne Severinsen, Roja Moore (suppleant) 
 
Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer: 
Control Arms: Kurt Mosgaard 
DanWatch: Ditte Ingemann Hansen og Lena Jørgensen (suppleant) 
[EU Russia Civil Society Forum: Kim Frederichsen vil færdiggøre ansøgningen til dette] 
International Coalition for the Responsibility to Protect: Louise Martinussen  
RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen (suppleant) 
 
Organisatoriske repræsentationer o.lign. (primært ex officio): 
Dansk Folkeoplysnings Samråd: Torleif Jonasson, Karin Munkholm 
Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jens Christian Wandel 
Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen 
WFM: Flemming Thøgersen og *Bente Nielsen (treasurer) 
WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jens Christian Wandel og Ditte Ingemann Hansen 
 
Andre ’administrative’ repræsentationer (ex officio):  
Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson 
Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: * Martin Hjort 
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4 Realisering af handlingsplanen, indstillinger samt igangværende akt. 
4.a Opfølgning handlingsplan (4-1 Vedtaget handlingsplan 2021-2022). 
Som konkretisering af den overordnede strategi og handlingsplan fra 2020, og den netop vedtagne 
handlingsplan for 2021-2022, blev der bedt om en opdatering af bestyrelsesudvalgenes 
arbejdsplaner; næstforpersonen vil udarbejde en enkel, fælles ramme til hjælp for udvalgene. 
 
4.b Møder landsmødeperioden (4-2 Forslag til bestyrelsesmøder og landsmødeproces). 
Grundet Corona var det seneste landsmøde udskudt til efteråret 2021, hvorfor det udsendte forslag 
havde lagt landsmødet senest muligt i fht. vedtægterne, den 28. maj 2022. Der blev rejst 
indvendinger mod datoen, hvilket også vil medføre ændringer af forslag til deadlines og 
bestyrelsesmøder, hvorfor der fremlægges et nyt forslag på næste bestyrelsesmøde. På mødet skal 
også sted for landsmødet afklares. 
 
4.c Indstilling fra fred og konfliktøsningsudvalget (4-3 Indstilling Vestsahara) 
Ideen til Vestsahara-konferencen har tidligere været diskuteret, og udvalget har arbejdet videre i 
projektbeskrivelsen. Der mangler stadig detaljer, såsom samarbejdet med de andre nordiske FN-
forbund, og der var forslag til at give Lave Broch mandat til at snakke med dem. Bestyrelsen bakker 
op om indstillingen. 
 
4.h Indstilling fra menneskerettighedsudvalget (4-4 Indstilling Uigurer) 
Udvalget har arbejdet videre på konference om Uigurerne, som udvalget meddelte vil blive afholdt 
den 26. januar i Proviantgården på Christiansborg med Martin Lidegaard som vært. 
Folketingsgruppen og de kollektive medlemmer skal inviteres og det vil være relevant at invitere 
Amnesty, DIIS, Institut for MR, fakultetet for kinesiske studier m.fl. Budgetrammen for hele 
konferencen blev forhøjet til 5.000 kr. 
Bestyrelsen godkendte indstillingen med ønsket om at ’nedtone’ overskriften. 
 
5 Eventuelt 
Der var fremsendt indstillinger lige op til og under mødet, som bestyrelsen jf. forretningsorden vil 
behandle i en onlineproces: 
5-1 ’Bekymringsbrev’ fra menneskerettighedsudvalget. 
5-2 Forslag til støtte til udarbejdelse af vandreudstilling om Sakharov 
5-3 Forslag fra fred og konfliktløsningsudvalget til udtalelse vedr. militarisering af kunstig intelligens 
5-4 Forslag fra menneskerettighedsudvalget om afholdelse af arrangement den 25. november 
 
-- 
 
Resultatet af onlineprocessen, afsluttet den 8. november, var:  
- at forslaget vedr. FN-forbundet som medansøger af bevilling til Sakharov-udstilling blev blevet 
støttet af alle, der deltog i processen, mens forslaget vedr. FN-forbundet som arrangør af 
arrangement den 25. november for så vidt opnåede støtte, men der var ikke general opbakning til at 
foreningen ’Søstre mod Vold’ skulle inviteres som taler. 
- at forslagene til bekymringsbrev og udtalelse ikke opnåede ubetinget tilslutning, og der var for 
mange forskellige ønsker og spørgsmål til at sekretariatet kunne lave en administrativ løsning. 
Forslagene kan behandles på næste bestyrelsesmøde, men det vil være ønskeligt hvis der kan 
fremsendes reviderede forslag, der forsøger at tage hensyn til bestyrelsens bemærkninger. 
 
 
 


