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FN-forbundets bestyrelsesmøde den 15. december 2022 
Til stede: Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Jensen, Hanne Severinsen, Roya Moore, Finn Reske-Nielsen, 

Jørgen Estrup, Kim Frederichsen, Mette Gjerskov. 

Flemming Thøgersen og Bente Nielsen deltog under punkt 2. 

Ikke til stede: Jens Wandel (orlov), Berit Asmussen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Victoria Davidsen, Karin 

Munkholm, Lena Jørgensen. 

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

 

1. Formalia 

1.a Dagsorden blev godkendt. 

1.b Referat fra bestyrelsesmødet den 8. november 2022 blev godkendt. 

1.c Siden sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen online taget stilling til og godkendt indstilling vedr. deltagelse 

i den 46. Europæiske Solidaritets- og Støttekonference for Saharawi-folket, 2. og 3. december 2022 i Berlin. På 

grund af sygdom blev deltagelsen aflyst. 

 

2. Organisatorisk status 

2.a Status WFUNA og WFM 

 

Bente Nielsen (valgt til treasurer i WFM) og Flemming Thøgersen orienterede om situationen i WFM, hvor der 

ikke sker det store i øjeblikket, og hvor det stadig diskuteres, i hvilken retning organisationen skal gå. WFM har 

stor historisk betydning for FN-forbundet, men det vurderes ikke, at der er de store fordele for FN-forbundet i 

fortsat medlemskabet. Det blev aftalt, at Bente Nielsen fremsender indstilling om udmeldelse til næste 

bestyrelsesmøde, hvor det samtidig skal diskuteres, om FN-forbundet ønsker at søge observatørstatus i WFM. 

 

Generalsekretæren orienterede kort om situationen i WFUNA, herunder den udskudte generalforsamling, der 

afholdes i november 2023 i Georgien. I onlinemappen med bestyrelsens ’baggrundsdokumenter’ i Tresorit 

ligger bl.a. status over aktuelle aktiviteter (WFUNA Main Programs 2022). 

 

2.b Opfølgning på strategier 

Kommunikationsstrategien: FN-forbundets nye kommunikationsmedarbejder er involveret i revision af 

udkastet til strategien. Der mangler kun små justeringer og rettelser, så forretningsudvalget forventer at 

fremlægge udkast til næste bestyrelsesmøde.  

Medlemsstrategien og ’One UNA’-strategien: Kim Frederichsen oplyste, at der kun mangler få ting – herunder 

udvalgsmedlemmernes kommentarer. Udkast forventes delt med bestyrelsen i god tid forud for kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

2.c Sekretariatet 

Sekretariatet har i mange år haft en IT-medarbejder tilknyttet én dag om måneden. Grundet sygdom er han 

nødt til at stoppe. Bestyrelsen sender en stor hilsen og siger tak for samarbejdet. Sekretariatet undersøger, 

hvordan IT supporten kan dækkes fremadrettet – eventuelt gennem DFS. 

Sekretariatet forventes at have en praktikant tilknyttet i foråret 2023, der skal lave opgaver inden for både 

information og kommunikation, men primært stå for vedligehold af oplysningssitet Globalis. 
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En række organisationer undersøger fortsat mulighed for fælles CSO-kontorfællesskab, og FN-forbundet følger 

stadig interesseret med på sidelinjen. Det kunne være attraktivt i forhold til samarbejdsmuligheder, 

synergieffekt og fælles faciliteter, men afhænger af lokation, økonomi osv.  

 

3. Økonomi 

3.a Status pr. december 2022 

Hovedkasseren orienterede om status, herunder at det budgetterede underskud for 2022 på 109.300 kr. 

forventes nedbragt til kun (under) 50.000 kr. Det blev bemærket, at tallene i kolonnen ’Bogføring 2022 pr. 

30/11-22’ ikke indeholdt forventede udgifter for december 2022. Det præcise resultat kendes først når 

årsregnskabet er afsluttet.  

 

3.b Budget 2023 

Hovedkassereren fremlagde revideret budget for 2023. Der var særligt blevet kigget på udgiftsposterne, der på 

bestyrelsesmødet 8. november var estimeret til 304.100 kr., men som nu var nedbragt til estimerede 185.100 

kr. - dette bl.a. på baggrund af generalsekretærens orlovsperiode og justering af posten til varmeudgifter. Mht. 

øvrige udgifter bemærkede hovedkassereren bl.a., at det fortsat undersøges om der kan findes en billigere 

statsautoriseret revisor, samt at abonnement hos Altinget er opsagt p.gr. af fortsatte prisstigninger. Til det 

sidste bemærkede Mette Gjerskov, at hun gerne vil lægge navn til artikler til Altinget, og i øvrigt fortsat gerne 

vil være vært for konferencer på Christiansborg.  

 

På indtægtssiden er kun medregnet sikre projektindtægter, og at der er flere forventede projekter i ’pipelinen’, 

der vil øge indtægterne - herunder planer om studietur til New York og fornyelse af samarbejdet med L’Oreal. 

Det er et fælles ansvar at øge kontingentindtægterne, særligt ved at rekruttere nye medlemmer, individuelle 

som kollektive. Generalsekretæren bemærkede hertil, at der til Ungekonferencen på Christiansborg 24. 

oktober havde været en uformel samtale med Alternativet om at genoptage medlemsskabet af FN-forbundet; 

og i øvrigt at alle folketingets partier efter valget 1. november har modtaget invitation til at udpege 

medlemmer til FN-forbundets Folketingsgruppe. 

 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 

 

3.c Status nye medlemmer 

Opgørelse over medlemstilgangen i indeværende kontingentår (oktober 2022 - oktober 2023) blev fremlagt. 

Formålet med oversigten er bl.a. at kunne måle, hvilke aktiviteter der synes at generere nye medlemmer. Ud 

over opgørelsen over nye medlemmer har FN-forbundet en kerne af medlemmer, der årligt gentegner deres 

medlemskab; i forbindelse med landsmøderne fremlægges status over FN-forbundets samlede medlemstal, 

fordelt geografisk og pr. medlemskategori. Nuværende medlemmer vil i januar 2023 modtage 

kontingentopkrævning. 

 

4. Indstillinger samt igangværende og kommende aktiviteter 

4.a Projektudvalgs-indstilling vedr. studietur til New York.  

På grund af Corona-situationen blev afholdelsen af de traditionsrige studieture midlertidigt afbrudt, men det 

er nu muligt at genoptage rejserne, og der arbejdes derfor på en ny tur til FN’s hovedkvarter i New York i 

foråret 2023, hvor fokus vil være på fred og stabilitet. Deltagere vil selv skulle stå for booking af fly og ophold, 
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og derudover er der en pris for deltagelse, som vil være differentieret i forhold til, om man er medlem eller ej. 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

4.b Fred og konfliktudvalgs-notat om aktiviteter med Udenrigsministeriet. 

Udvalget ønsker at lave aktiviteter til fremme af oplysning og dialog om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 

gennem f.eks. fyraftensmøder og lign. forskellige steder i landet, hvor borgere inviteres til dialog om Danmarks 

rolle i FN. Bestyrelsen tog notatet til efterretning.  

 

4.c Indstilling vedr. 8. marts-arrangement. 

Roya Moore fremlagde planer for en begivenhed den 8. marts 2023 i Odense, som er moralsk støtte og 

solidaritetsarrangement for kvindernes kamp i Iran. Bestyrelsen anerkendte det gode formål, men påpegede 

nødvendigheden af forankring i udvalg og/eller kredse og at budgettet bør uddybes - herunder at finansiering 

skal skaffes eksternt. Det blev aftalt, at der via menneskerettighedsudvalget ville blive fremsendt en opdateret 

indstilling. 

 

4.d Aktiviteter siden sidst 

Generalsekretæren gennemgik kort udvalgte aktiviteter siden sidst, herunder den landsdækkende ’Stand Up 

against street Harassment’-kampagne i hele november, at Spotlightrapporten om Danmarks gennemførelse af 

Verdensmålene er udkommet, mødet i følgegruppe til forskningsprojektet 'Menneskesyn & FN's Verdensmål', 

dialogmødet om Danmarks Sikkerhedsrådskandidatur m. Holger K., afskedsreceptionen for Christian Juhl, 

foredrag om krigen i Ukraine på Fyn og i København, generalforsamlingen i UNYA-Denmark m.m. Der har også 

været møde mellem forretningsudvalget og Udenrigsministeriets FN-policy-kontor med henblik på samarbejde 

samt udarbejdelse af kontrakt for FN-forbundets finanslovsbevilling. 

Bestyrelsen blev mindet om at fremsende aktiviteter i god tid, oplyse om deltagertal ved åbne arrangementer, 

og at checke oversigten for fejl og mangler (hvor der i det fremlagte var enkelte, der efterfølgende er rettet). 

 

4.e Større aktiviteter resten af landsmødeperioden 

Generalsekretæren gennemgik kort kalenderoversigten for 2023, med bl.a. større møder, projekter, 

konferencer og prioriterede FN-dage. Sæt især kryds i kalenderen den 8. og 9. februar i FN Byen, hvor der vil 

være fælles nordisk bestyrelsesmøde og konference. 

Det blev tilføjet, at Dansk-Russisk Forening traditionelt har afholdt årlig Ruslandskonference, hvor bl.a. FN-

forbundet er blandt medarrangørerne. Der er planer om en ny den 24. februar 2023, på årsdagen for Ruslands 

invasion af Ukraine. Der er ingen udgifter for FN-forbundet, men bestyrelsens repræsentanter har ytret ønske 

om et større FN perspektiv, hvis FN-forbundet skal lægge navn til; der vil komme en egentlig indstilling senere 

når et tydeligt FN-perspektiv fremgår.  

 

5. Eventuelt 

Jørgen Estrup gav en status på grønlandsprojektet, der handler om at undersøge muligheder for oprettelse af 

et selvstændigt grønlandsk FN-forbund, der kan engagere de grønlandske borgere – også uden for Nuuk. 

Bevillingen udløber ved årsskiftet, og Jørgen arbejder på en afrapportering, der skal afleveres inden da.  

 

Den 11. januar 2023 afholder Vennekredsen møde med UNHCR i FN Byen. Bestyrelsesmedlemmer, der er 

særligt involverede i samarbejde omkring flygtninge, inviteres til at deltage. 


