
1 
 

FN-forbundets bestyrelsesmøde den 10. februar 2022 

Til stede: Jens Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Nymann Jensen, Caroline Lauritsen, Hanne 

Severinsen, Holger Hansen, Kim Frederichsen, Roya Moore, Victoria Davidsen, Finn Reske-Nielsen, Jørgen 

Estrup, Lena Jørgensen. Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent). 

Afbud/ikke tilstede: Berit Holbech Asmussen, Mette Annelie Rasmussen, Mette Gjerskov, Karin Munkholm. 

 

1) Formalia 

Forpersonen indledte med at orientere om den nye danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der har 

en klart mere multilateral tone end de foregående år. Dette er en god knage at kunne hænge FN-forbundets 

aktiviteter op på. 

 

1.a Dagsordnen blev godkendt. 

1.b Referat fra bestyrelsesmøde 14. december 2021 blev godkendt. Bemærkning under 4.d – det burde være 

præciseret, hvem der skulle sende det endelige udkast vedr. brev om militarisering af kunstig intelligens til 

forpersonen.  

 

2) Realisering af handlingsplanen  

2.a Fremsendte forslag til arbejdsplaner fra bestyrelsesudvalg og kredse 

Fred og konfliktløsningsudvalgets arbejdsplan – godkendt 

Bemærkninger: Siden sidste møde og udkast er der nyt afsnit om den humanitære krise i Afghanistan; 

udvalget planlægger en halvdagskonference. 

Bæredygtighedsudvalgets arbejdsplan – godkendt 

Bemærkninger: Den nordiske konference om verdensmålene er ved at tage form, i samarbejde mellem 

sekretariatet, de øvrige nordiske FN-forbund og FN Byen; fokus udvides til at også indbefatte Our Common 

Agenda og den overordnede betydning af FN.  

Menneskerettighedsudvalgets arbejdsplan – godkendt 

Bemærkninger: Ønske om at det fremgår tydeligere, hvor der planlægges samarbejde med andre udvalg og 

kredse, som f.eks. F&K-udvalget, hvor der har været drøftet tværgående temaer, og at huske koordinering 

mellem f.eks. MR-udvalg og BU-udvalg i forhold til UPR. Ønske om at det fremgår tydeligere, hvordan 

planlagte temaer og aktiviteter relateres til den fælles Strategi- og handlingsplan. Kommentar om FNF skal 

hjælpe med en forståelse af forbindelsen mellem verdensmålene og konventionerne, der 

sammenhængende, men er forskellig i natur.  

Projektudvalgets arbejdsplan – afventer 

Udvalget vil fremsende arbejdsplan til næste bestyrelsesmøde. har for mange udestående ting, til at det er 

muligt at udarbejde en handlingsplan. 

Medlemsudvalgets arbejdsplan – afventer 

På forrige bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at udvalget primært skal koncentrere sig om medlemsarbejdet 

inkl. rekruttering og fastholdelse, samt være primus motor for strategierne (medlem, kommunikation, One 

UNA), mens oplysningsfokus skal ligge ude hos udvalg og kredse. Udvalgsforpersonen efterlyste flere 

udvalgsmedlemmer. Finn, Lena og Victoria meldte sig. 
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Nordjyllandskredsens arbejdsplan – godkendt 

Ingen bemærkninger. 

Fynkredsens arbejdsplan – godkendt 

Planen var kommet for sent til bestyrelsesmødet, men der blevet aftalt tre dage til at komme med at komme 

med kommentarer/indsigelser. Dem var der ingen af, hvorfor arbejdsplanen er godkendt. 

Københavnskredsens arbejdsplan – afventer 

Kredsen i gang med rekruttering af nye frivillige – og er kun lige ved at falde på plads. Ditte kontakter 

kredsforperson og spørger, om de har brug for støtte til arbejdsplanen.  

Forpersonen bad bestyrelsen tænker over, hvordan udvalgs- og kredsplaner kunne samles i et overskueligt 

univers, der kan bruges i kommunikation med medlemmer – både i forhold hvordan eksisterende 

medlemmer får mulighed for at engagere sig, men også som mulighed for rekruttering af nye medlemmer – 

f.eks. folk på universiteterne der kunne få øje på overlap af interesser i deres studieliv og hvad udvalg- og 

kredse arbejder med. 

 

3) Økonomi 

3.a Budgetrevision 

Hovedkasseren fremlagde forslag til revideret budget for 2022, indeholdende ændringer i fht. gældende på 

følgende poster: Stigning i kontingentindtægter for individuelle medlemmer og stigning i refusion og 

administrationsbidragsindtægter (bl.a. på grund af forventet øget bidrag fra Stop Sult fondens øgede 

aktivitet og indsamlinger, samt forventet stigning i projektindtægter grundet afslutning og 

regnskabsafslutning af flere projekter.  

Resultatet før henlæggelser budgetteres til -109.300 kr., hvilket vil være en forbedring i forhold til tidligere 

budgetteret resultat på ‐159.800. 

 

I den efterfølgende diskussion blev der bl.a. sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er realistisk med så stor 

medlemsstigning. Hovedkasseren argumenterede med, at hvis FN-forbundet skal rykke og indfri mange års 

ønsker om flere medlemmer, så er det nødvendigt med mere ambitiøse mål - men det kræver selvfølgelig at 

holde hinanden fast på disse mål, og at der ved alle udvalgs- og kredsarrangementer gøres en langt mere 

bevidst og aktiv rekrutteringsindsats. 

Andre områder i budgettet, herunder regnskabsassistance, licenser, administration, lokaler blev også 

kommenteret; Kim Frederichsen sender kommentarer til FU. Budgettet for 2022 sættes til afstemning på 

kommende bestyrelsesmøde, hvor resultatet for 2021 vil være kendt. 

 

4) Indstillinger samt igangværende aktiviteter 

4.a Indstilling vedr. 8. marts 

Opbakning fra bestyrelsen. Det blev tilføjet, at Helsinki-komitéen også bliver partner. Klar mærkedag med 

gode partnerskaber. Opfølgning blandt andet via efterfølgende artikel. Husk at indtænke et aktivt 

hvervelementet i forbindelse med afholdelse af eventen. 

4.b Indstilling til brev vedr. Afghanistan-flygtninge 

Opbakning fra bestyrelsen. Der kom enkelte forslag på mødet, der sendes til forpersonen, der vil sende 

brevet til udlændinge- og integrationsministeren med følgebrev. 

4.b Ansøgning om medlemskab, OSMTH 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen om medlemskab.   
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4.d Code of Conduct for FN-forbundet (husordensprincipper) 

Bestyrelsen godkendte forslag til Code of Conduct, med de indarbejdede ændringsforslagene fra forrige 

bestyrelsesmøde. Der skal dertil udarbejdes interne retningslinjer. 

 

5) Landsmøde 2022 

5.a Indkaldelse af landsmøde 

Godkendt. Ingen kommentarer. 

 

6) Eventuelt 

Næstforpersonen og generalsekretæren refererede fra et godt møde med folketingsgruppen 9. februar. 

Folketingsgruppen er positivt stemt over for at få gode historier og argumenter i forhold til FN og 

konventioner fra FN-forbundet, og de var glade for den fælles unge-konference i oktober – og de vil gerne 

gennemføre et lignende arrangement 24. oktober 2022, igen med et ungefokus.  


