Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2015
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch,
Torben Jacobsen, Andreas Hansen, Jens Vexø, Jørn Boye, Line Drewes, Nana Sofia Hansen, Ole
Olsen, Jolanta Gaizutiene, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Louis William Møllerfors, Torleif
Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referant)
Ikke til stede: John Kierulf, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen

1) Formalia
- Referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2015 blev godkendt
- Nana Sofia Hansen havde anmodet om orlov fra bestyresen frem til den 1. september 2016
pga. job i udlandet, anmodningen blev godkendt. Suppleant Louis William Møllerfors
indtræder i stedet i orlovsperioden.
2) Sekretariatet
Der var kommet nye ansigter på sekretariatet; Emilie Normark Sørensen var tiltrådt som
informationspraktikant, det vil sige med fokus på Globalis og Skoletjenesten, mens det havde
været nødvendigt med genopslag på stillingen som kommunikationspraktikant.
Der var blevet ansat en ny sekretær fra de 198 ansøgninger: Mille Gydahl-Jensen, der starter
1. oktober 2015 på en 13 måneders kontrakt (til og med Landsmødet 2016).
3) Økonomi
- Hovedkasserer Flemming Thøgersen fremlagde status. 2015 ser ud til at komme ud med et
fornuftigt resultat. De budgetterede projektindtægter forventes mødt. Desværre er posten for
medlemskontingenter ikke steget som ønsket, og tallene viser, at mange ikke fornyer deres
medlemskab. Generalsekretæren gjorde i den forbindelse opmærksom på, at den udeblevne
stigning ikke var relateret til antallet af medlemmer (tværtimod), men det faktum, at der sidste
år var tegnet ekstraordinært mange livslange medlemsskaber, hvad der på kort sigt giver en
større indtægt. Per august 2015 var der således 309 individuelle og 39 kollektive medlemmer.
Hovedkassereren understregede, at det var værd at reflektere over, om vi har været dygtige
nok til at bruge vores mange aktiviteter til at få stiftet medlemsskaber?
4) Temadrøftelse om FN-forbundets principprogram
Forslag var blevet fremsendt af arbejdsgruppen til bestyrelsen. Det var et omfattende papir,
men havde taget sin rod i de tidligere strategidiskussioner, der alle havde efterlyst ’den røde
tråd’ for FN-forbundets arbejde. Nu skulle bestyrelsen tage stilling til, om papiret var skarpt
nok? Havde holdninger nok? Og om der evt. skulle produceres en kortere udgave med de
deciderede grundprincipper?
Der var stor tilfredshed med papiret rundt om bordet, men også en generel enighed om, at den
omfattende og fordybende udgave var et rigtigt godt springbræt til en måske mere
kommunikationsmæssig anvendelig, kortere udgave – f.eks. til udgivelse på FN-dagen.
Færdiggørelsen af den lange version, herunder konsultering med kredsene i Aalborg og
København, ville foretages af arbejdsgruppen i tide til næstkommende bestyrelsesmøde den 6.
oktober, mens FU vil tage ansvaret for den korte udgave.

5) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
- Menneskerettighedsudvalget; nyt kommissorium blev fremlagt og taget til efterretning. Dertil
var der nedsat en arbejdsgruppe, der planlagde en konference omkring flygtningesituationen til
november.
- Medlems- og oplysningsudvalget; en lille ændring med tilføjelse af studieture i kommissoriet
blev tiltrådt. Et travlt, men spændende efterår ventede med Folkemødet på Møn, deltagelse i
hhv. Socialdemokraternes, Radikales, Enhedslistens og De Konservatives partikongresser, der
dækkes af udvalget sammen med sekretariatet og Aalborgkredsen. Dertil var en arbejdsgruppe
i fuld gang med planer for FN-dagen.
- Projektudvalget; denne omgangs Lannung-ansøgning var blevet sendt afsted og søgte i alt
tre ting: en studietur til New York til foråret (forberedelsesarbejdet + opfølgning), til
Skoletjenesten og til UNYA Denmark (efter aftale med UNYA). EU Grundtvigprojektet State of
Europe var blevet evalueret. En projektansøgning til kursus på Philippinerne var på vej afsted,
og et samarbejde med WFUNA mhp. et Erasmus+ projekt var indledt. Fsva. de tre EUansøgninger, der er bevilget penge til, var der behov for at fordele de praktiske opgaver, inkl.
brug for større bidrag af frivillige. Der ville komme opslag/Call ud en af de nærmeste dage.
Samtlige indstillinger blev godkendt.
- Reformudvalget; ligger stille.
- Bæredygtighedsudvalget; vedtagelsen af de den nye Verdensmål for bæredygtig udvikling
nærmede sig, hvad der naturligvis er stort. Udvalget gransker, hvad kunne være interessant for
os at arbejde videre med indenfor den ramme. Der var sendt et papir ud til bestyrelsen på
forhånd om en bæredygtig verdensøkonomi til orientering, og et fyraftensmøde herom var
arrangeret.
- Fred og konfliktløsningsudvalget; forestående aktiviteter bød på deltagelse i paneldebatter
landet over den 4. september, i anledningen af den danske premiere på dokumentarfilmen
’Massakren i Dvor’, Fredsdagen den 21. september, hvor et større arrangement var planlagt på
initiativ af Fredsministeriet, samt en arbejdsgruppe der fortsat arbejder for at stable en
Israel/Palæstinakonference på benene til november.
Det blev henstillet fra sekretariatet, at udvalgene sørgede for at tjekke af med
kalenderoversigterne og/eller sekretariatet iht. koordinering af arrangementer, så det så vidt
som muligt undgås, at to arrangementer kommer til at ligge oveni hinanden.
6) Meddelelser og kort status på ’siden sidst’ på FN-fronten
Kalenderoversigt samt en oversigt over udtalelser og publicerede artikler siden sidste
bestyrelsesmøde plus bilagene fra det seneste WFUNA-møde med landerapporter fra andre
europæiske FN-forbund.
Der blev bidt mærke i forskellen på medlemstal mellem Sverige og Danmark (5000 vs. 300),
hvad der i høj grad kan tillægges forskellen i strategiformulering og deraf følgende priortering af
ressourcer og indsatser.
7) Kommende møder og aktiviteter
Kalenderoversigt blev fremlagt til orientering.
8) Eventuelt
Andreas Hansen havde haft kontakt til Steffen Gram, der havde været positiv overfor en
temaudsendelse omkring FN. Ole Olsen gjorde opmærksom på udnævnelsen af Lise Kingo
som ny direktør for FN’s Global Compact.

