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Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 28. januar 2019 

 
Til stede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Hanne Severinsen, Berit Asmussen, Ditte 

Ingemann Hansen, Finn Reske-Nielsen, Holger Hansen (Skype), Kurt Mosgaard (Skype), Lars 

Josephsen, Lave K. Broch, Siw Busborg, Lena Jørgensen   

 

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

 

Ikke til stede: Trine Marqvard Jensen, Mette Annelie Rasmussen, Steen Christensen, Yildiz 

Akdogan 

 

 

1) Formalia  

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2018 godkendt med tilføjelse af suppleant Lena 

Jørgensen under ’ikke til stede’. 

 

2) Økonomi 

Hovedkasseren orienterede om, at årsregnskabet 2018 er ved at være udarbejdet og klar til, at den 

eksterne revision kan gennemgå det. To store projekter er afsluttet. Det ser ud til, at 

årsregnskabets resultat bliver bedre end budgetteret. 

 

Kredse og netværk har indsendt budgetønsker: København, Viborg, Fyn på hver 10.000 kr. og 

Nordjylland på 25.000 kr. Det blev besluttet at reservere 10.000 kr. til hver kreds/netværk, inklusiv 

Aarhus netværket, der ikke havde ansøgt – mens der blev afsat 20.000 til Nordjylland i første 

omgang. Kredsene skal komme med en midtvejstilbagemelding, så der kan tages stilling til 

yderligere ønsker og revideret fordeling. 

 

3) Landsmøde 2019 

Landsmødet 2019 finder sted den 28. april i Huset Trøjborg, Århus (se bilag Landsmøde 2019). 

Ifølge vedtægterne fastsætter bestyrelsen deltagergebyr. I fht. tidligere landsmøder besluttede 

bestyrelsen gebyret for 2019 reduceret til 125 kr. for fuldt betalende medlemmer og 75 kr. for 

medlemmer, der betaler reduceret kontingent, idet mødet kun er af én dags varighed. Der arbejdes 

på at leje en bus fra København via Odense, hvortil man vil kunne tilkøbe billetter. For rejsende 

andre steder fra vil man kunne søge rejserefusion. 

 

Dagsordenspunkterne er som anført i vedtægterne. Dog skal ’forglemmelsen’ fra sidste landsmøde 

indføjes, om at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, hvor halvdelen af bestyrelsen er 

på valg hvert år (se bilag Forslag til vedtægtsændringer). Der skal denne gang vælges; 

næstformand og hovedkasserer samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere skal sidste del af dagen 

reserveres til temadiskussion med ekstern oplægsholder og/eller kredsaktuelle emner. Indholdet 

for temadiskussionen er ikke helt på plads, men muligheder omkring bæredygtighed og sociale 

rettigheder undersøges. I den forbindelse kunne repræsentanter for f.eks. FH være interessante.  

 

4) Organisatoriske sager 

 

Repræsentationer 

Før fordelingen blev det bemærket, at det først og fremmest er ledelses- og 

bestyrelsesmedlemmer, der skal repræsentere FN-forbundet, da det er dem, der har mandatet. 
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Dette kan bestyrelsen dog fravige, hvis andre medlemmer eller ansatte findes relevante. Nogle af 

repræsentationerne er personlige udpegninger eller valg, der ikke umiddelbart kan udskiftes. Der 

blev ytret ønske om en bredere geografisk fordeling, så vidt dette er muligt. Endvidere blev der 

opfordret til, på et senere tidspunkt, at vurdere FN-forbundets repræsentationer i andre 

organisationer - måske nogle skal erstattes af andre - så tilstedeværelse og ressourcer prioriteres 

bedst muligt. Det bør også overvejes, på hvilken måde viden og oplysninger fra de forskellige 

organisationer viderebringes og udnyttes af FN-forbundet, uden det belaster unødigt. 

Ny liste over repræsentationer pr. 28. januar 2019 er vedlagt som bilag. 

 

Forretningsorden: det politiske udvalgsarbejde 

Kurt Mosgaard fremlagde forslag til inkluderende proces, der skal sikre en bedre arbejdsform for 

bestyrelsen, herunder spørgsmålet om bestyrelsens udvalg. Der er som udgangspunkt nævnt fire 

modeller (se bilag Oplæg vedrørende FN-forbundets udvalg). Bestyrelsesmedlemmer bedes 

komme med input til de forskellige forslag og/eller et helt femte forslag. Disse skal sendes til Kurt, 

hvorefter Kurt sender revideret forslag ud. Hvis man overvejer en model, hvor kredsene kommer 

mere i spil, bør det overvejes, hvordan medlemmer uden for kredsene kan inkluderes og 

involveres. Indtil der er vedtaget en ny struktur, fortsætter udvalgene som hidtil. 

 

Organisatoriske sager, herunder indstillinger fra organisatoriske udvalg 

Landsformanden fremlagde et nyt initiativ med overskriften ’Sociale rettigheder, grønne 

udfordringer og Verdensmålene – bæredygtig beskæftigelse, ulighed og ILO efter 100 år’ (se 

bilag). Dette med opfordring til, at FN-forbundet bør være med til at præge den dagsorden, der 

handler om sammenhængen mellem menneskerettigheder og bæredygtighed – især set i lyset af 

ILO’s rødder tilbage til Versaillestraktaten – og som en tidlig del af FN-systemet. Timingen er god i 

år, da det dels er ILO’s 100 års jubilæum og starten på det danske medlemskab af FN’s 

Menneskerettighedsråd. Endvidere passer det også tematisk med de verdensmål, der er på HLPF 

dagsordenen samt med FN-forbundets foreløbig planer på Folkemødet. Bestyrelsen tilsluttede sig 

forslaget. Lena og Holger ønskede at holdes orienteret om udmøntningen af projektet. 

 

Projektudvalget 

Der arbejdes med forslag til evaluering af de internationale projekter. Finn og Holger laver et 

udkast til processen.  

 

Udvalget har bl.a. diskuteret forslag om: 

- Projekt om fredsskabende arbejde i konfliktområder, United in Peace, med finansiering via 

Erasmus+; indstillet til godkendelse i bestyrelsen, hvilket det blev. 

- Folkemødedeltagelsen 

- Konferenceserie om det danske engagement i FN’s fredsbevarende operationer 

- Konference i Nordjylland - Afrika og Verdensmålene 

- Seminar om statsløses situation og konventioner 

- Samt om Klimaforandringer i Stillehavet, som udvalget ikke ønskede at gennemføre 

 

5) Aktuelle udfordringer 

 

a) Bæredygtig udvikling   

Lars, Jørgen, Torleif bidrager til fælles NGO-spotlightrapport vedr. mål 8 og 16. Rapporten skal 

skubbe på udviklingen i forhold til implementeringen af Verdensmålene og sætte lys på Danmarks 

udfordringer i den forbindelse. Deadline er forstående, idet spotlightrapporten skal benyttes op til 

og under Folkemødet. 



3 
 

 

b) Menneskerettigheder 

FN-forbundet har, med Ole Olsen som primusmotor, afsendt et høringssvar vedrørende lovforslag 

om stramninger, der indebærer ændringer af permanente opholdstilladelser til midlertidige, 

herunder for kvoteflygtninge. Der afholdes konference den 21. februar vedrørende de to FN-

compacts om hhv. flygtninge og migranter; konferencen er allerede overtegnet. 

 

Bestyrelsens menneskerettighedsudvalg har drøftet Danmarks nye medlemskab af FN’s 

Menneskerettighedsråd - herunder diskussionen vedrørende Den Europæiske 

Menneskeretsdomstol - og IMR’s rolle. Udvalget vil gerne beskæftige sig mere med dette – og 

meget gerne med inddragelse af relevante personer fra Vennekredsen. 

Udvalget arbejder på en aktivitet i marts i forbindelse med Kvindedagen, og på en session til 

Dansk IGF dagen i september. Der er flere forslag oppe – bl.a. vedrørende Techgiganterne. 

Forslag og kommentarer sendes til Lena, der tager det op på planlægningsmødet den 1. februar. 

 

c) Fred og konfliktløsning 

Flere udfordringer har været vendt i udvalget - blandt andet: 

- INF-traktaten er truet, hvilket ikke tegner trygt for verdensfreden 

- Palæstinakonflikten - USA reduktion af bidrag til UNWRA og konsekvenserne deraf 

- Det danske stop for salg af våben til Saudi-Arabien, hvilket udløste diskussion af, hvilke andre 

lande, der også krænker menneskerettigheder og dermed også burde udsættes for sanktioner. 

FN-forbundet har i den forbindelse sendt opfordring om øget støtte til UNRWA i brev til 

Udviklingsministeren og formanden for Folketingets Udenrigsudvalg. 

 

d) Et styrket FN/FN-reform  

Med henblik på at skabe en samfundsmæssig og politisk opbakning til et større dansk engagement 

i FN’s fredsbevarende operationer, fremlagde Finn et projektforslag om en national 

konferenceserie. Bestyrelsen tog godt imod initiativet, men udtrykte samtid bekymring i forhold til 

timing og politikkernes forventede mangel på interesse i foråret. Endvidere blev der udtrykt 

bekymring med budgettets størrelse, der påtænkes finansieret af Lannung Fonden, da dette store 

beløb vil kunne påvirke de andre aktiviteter, der forventes ansøgt. Dette medførte en diskussion 

om, hvad og hvordan ansøgninger til Lannung skal prioriteres med både vigtighed og tidsfølge 

taget i betragtning. Finn blev bedt om at kigge på muligheder for at bl.a. reducere budgettet. 

Der blev ytret ønske om, at der laves en procedurebeskrivelse af, hvordan bestyrelsen 

fremadrettet vil prioritere ansøgninger, der vedrører Lannung Fonden. 

 

6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter 

Opfordring til at kigge kalenderoversigten igennem – både for at tjekke om egne aktiviteter og 

repræsentationer er med – samt for at få et overblik over FN-forbundets øvrige aktiviteter.  

 

7) Eventuelt 

Københavnskredsen mindede om åbningen af Childmothers udstillingen i Nørrebrohallen, fredag 

den 1. februar. 

 

Der blev opfordret til at holde tidsplanen bedre. Dette gælder ikke kun mødelederen, men også 

øvrige mødedeltagere. 

 

Mødet blev hævet i god ro og orden, dog med betydelig overskridelse af tiden. 


