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FN-forbundets bestyrelsesmøde den 8. november 2022 

Til stede: Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Jensen, Berit Asmussen, Caroline Lauritsen, Hanne 

Severinsen, Holger Hansen, Victoria Davidsen, Finn Reske-Nielsen, Jørgen Estrup, Kim Frederichsen, Lena 

Jørgensen, Fidahije Saliji (observatør Københavnskredsen) 

Ikke til stede: Jens Wandel (orlov), Roya Moore, Karin Munkholm, Mette Gjerskov 

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent) 

 

1. Formalia 

Inden mødets start præsenterede den nye kommunikationsmedarbejder, Trine Kamp Larsen, sig og 

bestyrelsen bød hende velkommen. 

1.a Dagsordnen blev godkendt 

1.b Referat fra bestyrelsesmødet 17/8 2022 blev godkendt med bemærkning om politikpapir i stedet for 

papir under punkt 4.c. 

1.c I perioden mellem foregående og nuværende bestyrelsesmøde har bestyrelsen via mailkorrespondance 

godkendt opbakning til to konferencer: Tyrkiet-konference 7/10 (indstillet af fred og konfliktløsnings-

udvalget) og konference om Negativ Social Kontrol 24/11 (indstillet af menneskerettighedsudvalget). 

 

2. Økonomi 

2.a Økonomi pr. oktober 2022 

Hovedkasseren gennemgik økonomioversigten bilag 2-1. Der var budgetteret med et underskud på kr. 

109.000 i 2022, men som det ser ud nu forventes det kun at blive omkring kr. 41.000. Det blev bemærket, at 

beløbet på posten vedrørende donationer og gaver er indtægt fra bogsalg fra Lars Josephsen og Steen 

Hildebrandt. Indtægter under refusion, administrationsbidrag og projektindtægter skyldes særligt bidrag fra 

Stop Sult Fonden og projekterne ’Blue Yellow Busses’ og ’Stand up against street harassment’. Skoletjenesten 

har haft færre besøg i forbindelse med Covid-19. 

2.b Budget for 2023 

Der forventes ingen større ændringer på indtægtssiden, der er holdt meget konservativt. Vedr. 

projektindtægter skal der kigges på studieture og på muligheden for indtægter i den forbindelse. 

På udgiftssiden forventes bankernes negative renter afskaffet, men mange administrationsomkostninger er 

steget. Revisionsassistance er sat til det samme, mens det undersøges revisionsskift til andet, 

statsautoriseret revisionsfirma, der kan gøre det billigere. Hovedkasseren og bogholderen har forsøgt at 

pristalsregulere i forhold til husleje, energipriser osv. I løbet af første kvartal forventes afklaring omkring 

lokaleomkostninger. 

I forbindelse med organisatoriske møder, herunder landsmøder, budgetteres der med mere, end der er brugt 

de seneste år, da der forventes og ønskes større deltagelse på landsmøderne. I forbindelse med 

internationale kontingenter, så tages der stilling til WFM efter næste bestyrelsesmøde. Internationalt 

samarbejde og møder dækker blandt andet WFUNA og det nordiske samarbejde, hvor udgifter også dækkes 

af henlæggelserne. Abonnementet på Altinget er opsagt – og det undersøges om et billigere system til 

fildeling og fjernarbejde kan erstatte Tresorit. Egenkapital for 2022 kan først opgøres reelt ved årsskiftet.  
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Bestyrelsen bemærkede, at der fortsat skal holdes godt og løbende øje med økonomien, så underskuddet 

kan reduceres – og der skal laves en god plan for, hvordan den kommer i plus, blandt andet via projekter, der 

gerne skulle give 7% eller mere i administrationsbidrag. 

Bestyrelsen godkendte budgettet som et arbejdsbudget, og ønsker en opdatering på næste bestyrelsesmøde, 

så yderligere tiltag kan vurderes på mødet. 

2.c Projektoversigt pr. oktober 2022 

Bilag 2-3 til orientering. SDGs at Stake forventes afsluttet med overskud i starten af det nye år. Samarbejdet 

med L’Oréal forventes også at give indtægt – og mulighederne for et fortsat samarbejde undersøges.  

2.d Status nye medlemmer 

Der er ikke forventning om stigning i kollektive medlemskaber – om end mulighederne skal afsøges. 

Generalsekretæren nævnte, at Alternativet har vist interesse og at der har været længere kontakt til 

Veteranforeningen, der forhåbentlig medfører genindmeldelse. 

Medlemshvervningen skal prioriteres, og der skal gang i medlemsstrategien, så bl.a. indtægterne kan øges. 

Måske skal kontingentsatsen hæves. Hele bestyrelsen har et ansvar for at skaffe nye medlemmer, så aktiver 

gerne relationer og netværk. Der er igen i år lavet et indmeldelsestilbud, der gælder for resten af året og 2023 

med - hvilket også betyder, at alle medlemmer fra Kulturnatten og FN-dagen 2022 og frem vil tælle som 2023-

medlemmer. 

Bestyrelsen orienteres løbende om FN-forbundets aktiviteter samt medlemstilgang fordelt på geografi og 

medlemskategori, så tendenser om hvilke aktiviteter der synes at genere nye medlemmer kan ses, og hvor 

kræfterne fremadrettet skal prioriteres. F.eks. kan udslaget på 20 medlemskaber inden for en kort periode i 

foråret tænkes at tilskrives Jens Christians deltagelse i DR-2’ Debatten og den ’sløjfe’, der efterfølgende kørte 

på DR’s sociale medier, set af +86.000 mennesker. 

 

 

3. Organisatorisk status 

3.a Opfølgning handlingsplan og strategier 

Kommunikationsstrategien er på trapperne; vores nye kommunikationsmedarbejder har læst og 

kommenteret og skal mødes med forpersonen for tilføjelser og tilretninger.  

Intet nyt mht. medlemsstrategien. Det blev lovet, at vi hører nærmere på det kommende bestyrelsesmøde.  

3.b Repræsentationer 

Der følges op på, om repræsentationen hos CISU er skiftet fra Holger til Victoria, som den burde være. 

Forpersonen har fået en henvendelse fra Bevica-fonden om deltagelse i et forskningsprojekt omkring 

handicap og har indstillet Trine M. som repræsentant, da hun har forstand på området. Bestyrelsen bakkede 

op om indstillingen. 

3.c Landsmøde 2023 

Bestyrelsen besluttede på sit møde 13. juni at landsmødet 2023 afholdes den 13. maj.  På baggrund af bl.a. 

evalueringerne fra LM2022 foreslås det, at mødet afholdes centralt i landet, nærmere bestemt i Kolding. 

Bestyrelsen godkendte forslaget. 
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3.d Status WFUNA og WFM 

Kongressen i WFUNA, som skulle foregå i Georgien, har været udskudt på grund af krigen i Ukraine og 

sikkerhedssituationen i området. Forhåbentlig kan selve kongressen gennemføres i foråret, men indtil da 

gennemføres valgene online. Torleif sidder stadig i bestyrelsen og er ikke på valg i denne valgperiode.  

Vedrørende WFM, så blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde, at Bente Nielsen og Flemming Thøgersen skulle 

komme og orientere om situationen. Da bestyrelsesmødet på grund af Folketingsvalget blev flyttet, havde de 

ikke mulighed for at deltage denne gang, men vil deltage på det næste bestyrelsesmøde. 

3.e Sekretariatet 

Ansættelsesprocessen af ny kommunikationsmedarbejder er endt med ansættelse af Trine Kamp Larsen, 

som præsenterede sig i starten af mødet. Trine startede 26. september og er faldet godt til på sekretariatet. 

Der er slået praktikantstillinger op for foråret 2023 (del gerne opslag i netværk). I efteråret 2022 var det ikke 

muligt at finde egnede kandidater, men til gengæld får sekretariatet stor ’frivillig praktikant-hjælp’ af Birgit 

fra Københavnskredsen, som har hjulpet med korrektur på OCA og opdateringer af Globalis.dk. 

Generalsekretæren har ansøgt FU om 3 måneders sammenhængende orlov og ferie i sommerperioden, juni 

til august 2023, hvilket er godkendt. Orloven vil betyde en mindre engangsbesparelse på lønudgifterne.  

3.f Forretningsudvalget 

Jens Christian Wandels midlertidige kontrakt for UNOPS er blevet forlænget, hvilket betyder, at han stadig 

ikke kan varetage hvervet som forperson i FN-forbundet. Bestyrelsen besluttede, jf. vedtægterne, at Ditte 

Ingemann-Hansen er forperson, Finn Reske-Nielsen er næstformand, mens Trine Marqvard Nymann Jensen 

fortsat er hovedkasserer. Som ’menigt bestyrelsesmedlem’ blev Jens Christian bevilget orlov. 

 

 

4. Indstillinger samt igangværende og kommende aktiviteter 

4.a Indstilling fra bestyrelsens fred og konfliktløsningsudvalg: Brev til Udenrigsudvalget vedr. a-våben-

traktaten 

Bestyrelsen besluttede tidligere på året at John Kierulf deltog i FN-konference i Wien om A-våben-traktaten. 

John har skrevet en rapport efterfølgende, som foreslås sendt til Folketingets Udenrigsudvalg. Bestyrelsen 

bakkede op, men henstilte til, at man venter med afsendelse, til partierne har udpeget medlemmer af 

udvalget.  

4.b Indstilling fra bestyrelsens menneskerettighedsudvalg: Konference 24. november om negativ social 

kontrol 

Udvalget aflyste konferencen på bestyrelsesmødet, på baggrund af Folketingsvalgets resultat, hvor det har 

været svært at finde et nyt folketingsmedlem til at være vært for konferencen på Christiansborg. 

4.c Indstilling fra bestyrelsens menneskerettighedsudvalg: Revision af politikpapir om ’IKT og den digitale 

sikkerhed’ 

Ole Olsen har været drivkraften bag revisionen af politikpapiret, og bestyrelsen godkendte indstillingen. 

Papiret sendes videre til kommunikationsmedarbejderen, der vil kigge på opsætning og sprogtilretningen. 

Bestyrelsen anbefaler, at anbefalingerne og det vigtigste fremhæves.  
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4.d Indstilling fra FN-forbundets kredse 

I september blev der afholdt en vellykket kreds- og netværksweekend. Som opfølgning på weekenden er 

fremsendt indstilling med 10 punkter v. de tre kredsforpersoner. På baggrund af møde i forretningsudvalget 

havde generalsekretæren udarbejdet oversigt over forslagene med kommentarer og anbefalinger til 

opfølgning. Bestyrelsen bakkede op om forslag og oversigt med tiltag. Det blev bemærket, at der skal 

oprettes email-konti til medlemmer af FN-forbundets bestyrelse, men ikke til de enkelte medlemmer af 

kredsbestyrelserne; som et første skridt lovede generalsekretæren at oprette adresser til 

forretningsudvalget, så de kan teste det af. 

4.e Indstilling fra bestyrelsens menneskerettighedsudvalg: ’Spil musik for verdensfreden’ 

Indstilling er kommet dagen før bestyrelsesmødet, formelt via og med henvisning til menneskerettigheds-

udvalget. Bestyrelsen ønskede mere konkrete delelementer og aktiviteter, og ikke kun idéer – og mest af alt 

ønskes en realistisk plan for, hvordan projektet skal finansieres og gerne kan give en administrationsindtægt 

på de 7% inden der bl.a. kan bruges sekretariatsressourcer. Bestyrelsen henviste indstillingen til 

projektudvalget, hvor der bl.a. skal lægges et realistisk budget og finansiering af projektet. 

4.f Større aktiviteter resten af landsmødeperioden 

Kort gennemgang af aktiviteter fra det opdaterede kalenderblad, herunder at FN-dagen mod vold mod 

kvinder 25. november markeres hele november via vores ’Stand Up’-samarbejde med L’Oréal (med opslag på 

sociale medier og Tinder og outdoor-kampagne på stationer og ved stoppesteder i store dele af landet), samt 

via aktiviteter gennem vores samarbejdsprojekt med KULU om ’Ungeambassadører for Beijing+25’. Dertil 

blev bemærket, at den fællesnordiske konference planlægges til februar 2023 i FN Byen, inkl. fælles dag for 

bestyrelserne i de nordiske FN-forbund den 8. februar. 

4.g Aktiviteter siden sidst 

Kort gennemgang, bl.a. at Verdensmål på Spil er blevet relanceret i fin ny udgave i forskellige sprogversioner 

via Erasmus+-projektet ’SDGs at Stake’ (hvor FN-forbundet skal distribuere 400 spil til interesserede skoler og 

uddannelsesinstitutioner). Vi har dertil bl.a. deltaget i landsmøder hos de Konservative, Socialdemokraterne 

og Radikale Venstre, gennemført den anden konference i konferenceserien om FN’s fredsarbejde, afholdt 

unge-konference på Christiansborg i anledning af FN-dagen, afsluttet 2030 Now-udstillingen i Aalborg, samt 

gennemført rejse til Grønland for at undersøge muligheder for opstart af grønlandsk FN-forbund. 

 

5. Eventuelt 

Jørgen Estrup orienterede kort om det fortsatte samarbejde via 92-gruppen og Globalt Fokus omkring den 

årlige Spotlightrapport, hvor civilsamfundet tager et kritisk blik på særligt dansk implementering af 

Verdensmålene (eller mangel på samme). Bestyrelsen bekræftede, at FN-forbundets involvering i 

Spotlightrapporten er vigtig og ønsker indsatsen fortsat.  

 


