Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2015 Udkast
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen,
Andreas Hansen, Jørn Boye, Ole Olsen, Jolanta Gaizutiene, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Louis
William Møllerfors, Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen og Anne Marie Wium-Andersen
(referant)
Ikke til stede: Lave Broch, Jens Vexø, John Kierulf, Line Drewes, Miriam Moazzeni, Jesper
Andersen.

1) Formalia
Referatet blev taget til efterretning.
2) Sekretariatet
 Status på ansættelser: to gode tilføjelser var kommet til sekretariatet - Catarina Gutierrez
Kragh som kommunikationspraktikant og Mille Gydahl-Jensen som ny sekretær. I
udgangspunktet frem til og med Landsmødet 2016, men forhåbentlig kan der skaffes midler til
en længere ansættelse.
 Status på søgningen efter nye lokaler: generalsekretæren orienterede om lokalerne i
Tordenskjoldsgade, der på mange måder imødekom bestyrelsens ønsker samt ville give en stor
besparelse. Dog var der et par ulemper, så som en lige så dårlig disponering af lokaler som i St.
Kongensgade, og ikke mindst at der kun var et toilet. Dertil var der spørgsmålet vedr. dobbelt
husleje ved fraflytning/overtagelse, hvad der dog ville være en udfordring under alle
omstændigheder, men der pågik velvillige forhandlinger med andelsforeningen.
Rundt om bordet var der enighed om, at den store besparelse på faste udgifter var et stort
plus. Hvis der kunne gives tilladelse til at bygge et ekstra toilet med bedre adgangsforhold, ville
der ingen tøven være fra bestyrelsen til at sige ja. Dog opfordrede bestyrelsen
generalsekretæren til at ’besætte’ kontoret påtænkt praktikanterne.
3) Økonomi
 Hovedkassereren præsenterede den reviderede økonomioversigt, der inkluderede
projektindtægter – udsigten for at nå budgettet var realistiske. Der blev udtrykt ønske om
indarbejdelse af hensættelser til kommende revision.
 Forslag til Finansloven 2016 og FN-forbundet: Vi havde beholdt stigningen fra 2015 på kr.
200.000 - en glædelig nyhed - omend på en dårlig baggrund. Til gengæld er FN-forbundets
bevillingslinie flyttet i finanslovsforslaget, hvilket dog ikke synes at have nogen praktisk
betydning.
 Medlemstal: frem til 2010 havde medlemstallet været jævnt nedadgående, hvor FN-forbundet
nåede et lavpunkt, men en støt stigning betød en fremgang fra 2010 - 2015 på 50% til dags
datos medlemstal på 328. Opmærksomheden blev henledt på den geografiske fordeling, hvor
det blev helt tydeligt, at der, hvor der ikke er aktiviteter, er der ikke medlemmer. Der blev
opfordret til, at dette blev taget op til overvejelse i bestyrelsen og i bestyrelsens udvalg hvordan de kunne sikre flere landsdækkende aktiviteter.

4) Temadrøftelse om FN-forbundets principprogram
Ole Olsen præsenterede det snart færdige papir, hvis fokus overvejende var på det politiske
indhold. Der blev henstillet til at gøre afsenderen, FN-forbundet mere synlig, og at indføje
vision/mission som vedtaget af bestyrelse og repræsentantskab. Overvejende var der dog
tilfredshed med arbejdet - og resultatet, der vil blive præsenteret for Repræsentantskabet i
november. Eventuelle smårettelser skulle sendes til Ole Olsen, hvorefter sekretariatet finpudser.
Den korte version ligger stadig ved Forretningsudvalget.
5) Repræsentantskabsmødet lørdag den 14. november
Forslaget til indkaldelse blev godkendt efter enighed om, at det eksterne oplæg skulle tage afsæt i
de netop vedtagede Verdensmål for bæredygtig udvikling.
6) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene:


Medlems- og oplysningsudvalget orienterede om den kommende Kulturnat i FN-byen, hvor
også Københavnskredsen sammen med Skoletjenesten, UNYA-DK og DanMUN medvirker i den
praktiske afvikling, hvor alle selvfølgelig var inviterede. Til FN-dagen var der mange ting oppe i
luften, men der ville blive en fejring!



Projektudvalget kunne orientere om de to kurser, der pågik netop da i Moldova, der begge
ville blive fulgt op i Danmark. Dertil var et projekt vedr. certificering af FN-skoler i fuld gang.
Der vil indkaldes til et startmøde i december. 2/3 af ansøgningen til Hermod Lannung Fonden
var blevet godkendt til hhv. Skoletjenesten og UNYA-DK.



Arbejdet i reformudvalget havde stået stille - Ole Olsen skal spørges, om han kunne have
interesse i at overtage formandsskabet her.



Menneskerettighedsudvalget forelagde forslag til bidrag til UPR-rapport. For så vidt blev
forslaget godkendt, mens der dog var tvivl omkring overskridelse af deadline for indsendelse.
Forslag til tilføjelse til kommissorium blev ikke godkendt - ikke på grund af uenighed, men med
et år inde i udvalgets arbejde ville det bare være for sent.



Bæredygtighedsudvalget orienterede om det løbende arbejde, bl.a. sammen med 92-gruppen
og Globalt Fokus omkring den nationale implementering af de nye Verdensmål. Der blev
inviteret til at læse og kommenterer på det udsendte papir fra udvalget omkring det
komplicerede verdensbillede bag de nye Verdensmål



Fred og konfliktløsningsudvalget; den planlagte Israel/Palæstina-konference var blevet flyttet
til primo januar. FN’s Fredsdag var blevet markeret med et flot arrangement i Domen på
initiativ af Fredsministeriet, hvor Maj Rørdam repræsenterede FN-forbundet.

7) Status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Formanden berettede fra hans deltagelse i Generalforsamlingen i New York. Delegation havde
som sædvanlig været sammensat af folketingspolitikere samt NGO’er, men i år - igen - med en

ungdomsdelegat fra DUF - godt forberedt af UNYA-DK. Der var gode dialoger på kryds og tværs, og
gode kontakter blev skabt, også til ambassadør Ib Petersen.
Der skete meget i løbet af de få dage, kulminerende med topmødet om Verdensmålene og
vedtagelsen under dansk formandsskab. Stemningen havde været nærmest euroforisk, og det var
forståeligt, for det er et kæmpe arbejde, der er blevet lavet, og det er stort, hvor tæt
civilsamfundet har været inde over processen. Men nu er målene vedtaget – hvad så? Og pludselig
tog stemningen et styrtdyk. Først sad statsministeren og lovede, hvor meget Danmark stod bag
Verdensmålene, så gik der to dage, og finanslovsforslaget blev fremlagt, og der blev skåret ned på
alt på udviklingsbistanden. Fra den opstemte stemning blev det pludselig stærkt deprimerende. Og
det er dybt selvmodsigende - lokomotiv-delen i Verdensmålene, UNDP, står til at få halveret sit
bidrag fra Danmark. Der skæres både på støtten til FN og til civilsamfundet - det er et voldsomt
skift. Det paradoksale var, at Løkkes tale under generaldebatten var god set fra FN-forbundets
synspunkt.
8) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode
Generalsekretæren udtrykte forhåbning om, at bestyrelsen hold øje med kalenderoversigten - der
var sket og vil ske mange ting! Verdens Bedste Nyheder med deltagelse af repræsentanter fra 9
ambassader, Udenrigsministeren og profilerede Folketingsmedlemmer; boglancering med
deltagelse af Michael Møller; deltagelse i de politiske partiers landsmøder og flere indlæg i
pressen.
9) Kommende møder og aktiviteter
Af kommende events var der Kulturnatten, Skoletjenestens rekrutteringsmøde, fællesnordisk
ModelUN og FN-dagen. Og den 19. november fylder FN-forbundet 45.
Sidst blev der gjort opmærksom på, at der fra Kulturnatten den 9. oktober er et særtilbud for nye
medlemmer, der - melder de sig ind fra da - får hele 2016 med også.
10) Eventuelt
Intet.

Mødet blev hævet i god ro og orden.

