FN-forbundets bestyrelsesmøde den 17. august 2022
Til stede: Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Jensen, Berit Asmussen, Hanne Severinsen, Holger Hansen,
Victoria Davidsen, Finn Reske-Nielsen, Jørgen Estrup, Karin Munkholm, Kim Frederichsen.
Ikke til stede: Jens Wandel (orlov), Caroline Lauritsen, Roya Moore, Lena Jørgensen, Mette Gjerskov
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)
1. Formalia
1.a Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
1.b Bestyrelsens forretningsorden, godkendt på bestyrelsesmødet 13. juni, blev delt med de indarbejdede
rettelser.
1.c De eksterne repræsentationer, godkendt på bestyrelsesmødet 13. juni, blev delt med de indarbejdede
udskiftninger.
Bestyrelsen takkede ja til at Bente Nielsen på næste bestyrelsesmøde, den 1. november, vil komme og orientere
om status i WFM (World Federalist Movement). Flemming Thøgersen inviteres også til at deltage, da han har lang
historik på dette område.
2. Opfølgning handlingsplan og strategier
2.a Handlingsplan 2022-2023 og inddragelse af input til fremtidig virksomhed fra landsmødet
Forpersonen gav, med udgangspunkt i den vedtagne handlingsplan, en status på igangværende indsatser, og
fremhævede bl.a.:








Projektet 2030NOW kører planmæssigt, og udstillingen er i øjeblikket i Aarhus.
Sekretariatet har oversat ’Our Common Agenda’ til dansk, i en uformel udgave. Den kan bruges og ligger på
hjemmesiden, men vil i løbet af september få en ekstra korrekturlæsning, når sekretariatet forstærkes med
en frivillig.
Generalsekretæren er fortsat i dialog med de nordiske FN-forbund og FN Byen om en nordisk konference, der
foreløbig vil omhandle Verdensmål og ’Our Common Agenda’, men sandsynligheden for et Folketingsvalg her
i efteråret gør det svært at lave endelige aftaler.
Indsatsen omkring Spotlightrapporten kører. Den forventes snart færdig.
I slutningen af august tager Jørgen til Grønland for sammen med Jens at se på muligheder for oprettelse af et
grønlandsk FN-forbund.

2.b Opfølgning på strategier
Der ligger et foreløbigt udkast til en kommunikationsstrategi, som FU har valgt at give den nye
kommunikationsmedarbejder (der forventes at starte 1. oktober) mulighed for at give supplerende input til, før
den præsenteres på et bestyrelsesmøde.
Mht. økonomistrategien, så fremhævede hovedkassereren, at vi skal have flere projekter i gang, der er baseret på
vores Strategi- og handlingsplan og som giver indtægter. Projekterne Blue Yellow Buses og Stand Up Against
Street Harassment er gode eksempler på dette.
Stop sult Fonden (WFP og Soroptimisterne) har formået at lave rekord stor indsamling i år, hvilket har bevirket et
væsentlig øget administrationsbidrag til FN-forbundet.

Med hensyn til idéer til nye projekter, så husk at udfylde skabelonen.
Arbejdet med kommende strategi for medlemshvervning og -pleje skal igangsættes, og Kim Frederichsen vil tage
initiativ til dette; der skal følges af ’One UNA’ holdstrategi.
Bestyrelsens medlemmer og kredsene blev opfordret til at prøve nye tiltag i forhold til hvervning af nye
medlemmer. Det ser ikke umiddelbart ud som at FN-forbundets traditionelle – og gode – arrangementer høster
nye medlemmer, mens f.eks. Jens’ deltagelse i Debatten samt en målrettet emnebaseret Facebook reklame synes
særligt at have tiltrukket nye medlemmer. Nordjyllandskredsen orienterede i den forbindelse om et tiltag om ½
sides annonce i trykt avis i slutningen af august omkring Bæredygtighedsfestival i Vendsyssel, og håbede det ville
give nye medlemmer.
3. Økonomi
3.a Økonomistatus
Der var udsendt en opdateret økonomioversigt. Det budgetterede underskud på 109.300 kr. forventes at blive
mindre. De negative renter er stadig en uvis faktor. Medlemsindtægterne er steget, men ikke så meget som
budgettet håbede. Indtægter fra hhv. projekt Blue Yellow Buses samt Stand Up Against Street Harassment er
højere end forventet. De 4.455 kr. under ’gaver’ er donation fra overskud fra Lars Josephsen og Steen
Hildebrandts bog om verdensmålene.
Med hensyn til de internationale kontingenter, så dækker de medlemskab til WFUNA og WFM.
Mht. brugen af henlæggelser, herunder fra den nedlagte fond for international fred og samarbejde, så har der
været færre udgifter, hvilket skyldes mindre rejseaktivitet som følge af Covid-19.
På næste bestyrelsesmøde vil budget for 2023 være på dagsordenen.
4. Status, igangværende og kommende aktiviteter samt indstillinger
4.a Sekretariatet
Der er desværre ingen studerende i praktik på sekretariatet i efteråret, men i efteråret får vi fast, ugentlig hjælp
af en frivillig fra Københavnskredsen, som skal hjælpe med at gennemgå og revidere oversættelsen af ’Our
Common Agenda’ samt støtte opdateringerne af Globalis.
Den ledige stilling som kommunikationsmedarbejder har været slået op flere steder – og der har været en del
gode kandidater. Første runde af samtaler er afholdt og en egnet kandidat er i sigte.
4.b Oversigten over aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde blev fremlagt. Husk at kigge igennem, om der er
arrangementer, der er glemt og skal tilføjes. Husk også at meddele antallet deltagere ved åbne, eksterne
arrangementer.
4.c Oversigt over aktiviteter 2022
Menneskerettighedsudvalget planlægger arrangement om negativ social kontrol den 25. november i samarbejde
med Kvinderådet. Udvalget arbejder også på et opdateret politikpapir om internettet og rettigheder.
Freds- og konfliktløsningsudvalget rapporterer om succesfuld Afghanistan konference i FN Byen – og er i gang
med planlægning af den anden konference om FN's fredsbevarende operationer, denne gang i Aarhus– tentativt
30. september.

Det planlagte arrangement i Aalborg, vedrørende Danmarks Kandidatur til Sikkerhedsrådet, er udsat indtil klarhed
over eventuel valgdato og koordination med Holger K. Nielsens kalender.
Før ferien mødtes FN-forbundets venner i FN Byen, hvor der blev taget initiativ til nyt, internt møde i
Udenrigsministeriet med Mogens Lykketoft og Holger K Nielsen, der vil belyse situationen mellem
Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådets rolle.
Fungerende forperson samt generalsekretæren været til et meget positivt møde i Udenrigsministeriet med
Holger K. Nielsen angående Danmarks kandidatur til Sikkerhedsrådet.

5. Eventuelt
Mette Gjerskov har i løbet af sommeren sendt forslag til, hvordan FN-forbundet kredse/medlemmer kan afholde
valgdebatter med – f.eks. Verdensmålene i fokus. Det er delt via medlemsmailen.
Jens Wandels orlov ser ud til at fortsætte som planlagt frem til en gang i november.
Kredse- og netværk holder kredsweekend den 3.-4. september med godt program og afholdelse i UNICEF lokaler.
Weekenden finansieres af Lannung Fonden.
Kim Frederichsen er i kontakt med en korrespondent i Ukraine, der er interesseret i at lave noget med FNforbundet, når vedkommende vender hjem.
I den kommende tid er FN-forbundet inviteret til års/landsmøder hos de Radikale, Socialdemokratiet og
Konservative med boder, og deltagelsen varetages af bestyrelsesmedlemmer og/eller kredsede.

