FN-forbundets bestyrelsesmøde den 13. juni 2022
Til stede: Jens Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Nymann Jensen, Berit Asmussen, Hanne
Severinsen, Holger Hansen, Roya Moore, Victoria Davidsen, Finn Reske-Nielsen, Jørgen Estrup, Karin Munkholm,
Kim Frederichsen, Mette Gjerskov, Fidahiji Saliji (observatør, Københavnskredsen).
Ikke til stede: Caroline Lauritsen, Lena Jørgensen.
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent).
1.

Formalia
a. Dagsordnen blev godkendt
b. Forretningsordenen blev godkendt med følgende bemærkninger:
- §4 vedrørende repræsentation skal tilføjes nyt punkt 3, om at repræsentanten rapporterer tilbage
til relevant udvalg – og hvis relevant at bestyrelsen orienteres.
- §5 vedrørende udvalg og udtaleret blev diskuteret. Det er forpersonen, der udtaler sig på FNforbundets vegne eller godkender, at en anden gør det. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan deltage i
den offentlige debat med angivelse af tillidspost, så længe det er i overensstemmelse med FNforbundets holdninger. Paragraffen ændres ikke.
- I forbindelse med §5 blev også diskuteret projektudvalgets rolle. Projektudvalget tager sig af
indstillinger og godkendelse af projekter ansøgt via ’Annex projekter’. Udvalgets yderligere rolle i
forhold til afviklingen af projekterne er ikke defineret og vil variere, alt efter hvilket projekttype det
drejer sig om.

2.

Opfølgning på landsmødet
a. Handlingsplanen 2022-2023 blev godkendt på landsmødet.
b. Udvalgene krydstjekker om denne stemmer overens med udvalgenes handlingsplaner – og tilretter, hvis
nødvendigt. Medlemsudvalgets arbejdsplan blev godkendt. Bestyrelsen konstituerer sig som nuværende
og udvalgsforpersonerne fortsætter.
c. Kommunikationsstrategien mangler kun små rettelser. Den sendes til bestyrelsen, så den er klar til
godkendelse på kommende bestyrelsesmøde i august.
d. Eksterne repræsentationer. Bemærkninger: repræsentationsformen i UNICEF er ændret og bliver mere
netværksbaseret. Globalt Fokus’ arbejdsgruppe vedr. interessevaretagelse i FN's
menneskerettighedsråd er nedlagt. Louise Martinussen er ikke suppleant, men repræsentant i
International Coalition for the Responsibility to Protect. Kim arbejder videre på ansøgningen til EU
Russia Civil Society Forum. Kim er suppleant til koordinationskomiteen i Østersø NGO Netværk,
Danmark.
e. Evaluering af landsmødet er sendt som bilag til mødet. I korte træk: Stor tilfredshed med optakt og
oplysninger. Ønske om mere tid til diskussion. Ønske om mere liv i landsmødet. Ønske om mere
substans i kandidaturerne. Flere ønsker at landsmødet afholdes fast eet centralt sted i Danmark.
f. Referat fra landsmødet er sendt som bilag til mødet. Til spørgsmål om hvordan der følges op på input til
fremtidig virksomhed: Udvalg og kredse kigger forslagene igennem og ser på, hvilke de kunne ønske at
gribe, hvorefter bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde i august beslutter, hvilke der skal
arbejdes videre med.

3.

Økonomi
Hovedkassereren oplyste, at der er ingen nye tal eller ændringer i budgettet siden landsmødet.
Hovedkassereren og bogholderen har planlagt møde, hvor der blandt andet skal kigges på ubrugte midler i
tidligere bevillinger.

4.

Indstillinger samt igangværende og kommende aktiviteter
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5.

a.

Møder i landsmødeperioden. Bilag med forslag til mødedatoer sendt i forbindelse med mødet.
Landsmødet 2023 foreslås 13. maj. Bestyrelsen godkendte forslagene, herunder at de kommende
bestyrelsesmøder afholdes 17. august, 1. november, 15. december, 14. februar og 26. april.

b.

Oversigt over aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde sendt i forbindelse med mødet. Husk at skrive til
sekretariatet, når der afholdes arrangementer – og husk også at rapportere tilbage efter afholdelse,
herunder om der var ændringer i forhold til planen – og hvor mange der deltog. Dette er især vigtigt i
forhold til vores afrapporteringsforpligtelser.

c.

Oversigt over aktiviteter 2022 sendt i forbindelse med mødet. Bemærkninger: Konference om FN’s
fredsbevarende missioner flyttes fra 23. september til 30. september. I forbindelse med 2030Now
udstillingerne er der en række aktiviteter, der kan ses på 2030now.com. WFUNA’s generalforsamling
(Plenary Assembly) deles op i to dele, med online valg til ledelsen i uge 45/2022, mens selve mødet i
Georgien flyttes til uge 20/2023 grundet usikkerheden i forbindelse med krigen i Ukraine.

Eventuelt
MS/Action Aid har fået ny forperson, Haifaa Awad – og ny strategi for medlemshvervning og sikring af
midler samt fokus på, at udviklingsbistanden skal gå til reel udviklingsbistand.
Martin Hjorts barselsstilling som kommunikationsmedarbejder udløber ultimo juni – og han har allerede
fået nyt job. Tillykke og tak for din tid hos FN-forbundet.
Anne Marie har sagt sin stilling som kommunikationsmedarbejder op, hvilket man kan læse i kommende
medlemsmail. Hendes stilling er blevet slået op, men grundet ansættelsesproces og ferietid forventes
stillingen ikke besat førend 1. oktober. Bestyrelsen takker Anne Marie for hendes indsats i FN-forbundet
og ønsker hende held og lykke fremover.
FN-forbundet arbejder fortsat for oprettelse af et grønlandsk FN-forbund. Der er bevilget midler fra
Slots- og Kulturstyrelsen til at kortlægge muligheden, og Jørgen Estrup forventes at rejse dertil i august.
Det skal ikke være en gren af det danske FN-forbund, men et selvstændigt FN-forbund. Mette Gjerskov
skal i anden forbindelse til Grønland den 21. juni og vil se, om der kan etableres nogle kontakter.
Medlemsudvalget har følgende prioriteter: Medlemshvervning og fastholdelsesstrategi samt Holdåndsstrategi. Udvalget vil arbejde videre med digitale hvervekampagner, der for nylig tiltrak nye
medlemmer.
Jens Christian er som tidligere nævnt blevet konstitueret Executive Director for UNOPS, hvilket
medfører, at han søgte og fik 6 måneders orlov fra posten som FN-forbundets forperson. Bestyrelsen
besluttede, at FN-forbundets næstforkvinde, Ditte Ingemann Hansen, overtager posten i perioden.
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