
1 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 28. november 2018 

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Hanne Severinsen, Mette 
Annelie Rasmussen, Ditte Ingemann Hansen, Finn Reske-Nielsen (Skype), Holger Hansen, Kurt 
Mosgaard, Lave K. Broch (Skype), Siw Busborg (Skype)  

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

Ikke til stede: Steen Christensen, Yildiz Akdogan, Berit Asmussen, Lars Josephsen, samt Lena 
Jørgensen. 

 
1) Introduktion 
Landsformanden bød velkommen, hvorefter der blev foretaget en præsentationsrunde. 
Kommentarer til indledende punkter: Udtalelsen ”Verdens borgere –  menneskerettigheder har 
ingen grænser” har været på Global Nyt samt på FN-forbundets egne medier. Vedrørende 
evaluering af Landsmøde vil kommentarer og idéer tages in mente i planlægningen af kommende 
landsmøder.  
Landsformanden opfordrede til, at bestyrelsen løbende forventningsafstemmer arbejdet, så der er 
god balance mellem det politiske og organisatoriske – for bedre effekt og synlighed. 
 
Forretningsordnen §1, stk. 7 står indtil videre tom. Her skal tilføjes, hvorledes bestyrelsens 
eventuelle politiske udvalg skal se ud fremadrettet. Kurt Mosgaard udarbejder forskellige forslag til 
næstkommende bestyrelsesmøde den 28. januar. Hvis man har gode forslag til udvalgenes form 
og virke, bedes disse sendt til Kurt. Eksisterende politiske udvalg fortsætter i nuværende form 
uden nye kommissorier indtil nyt forslag er besluttet.  
 
Det blev diskuteret, hvorledes en ny form ville kunne aktivere både individuelle og kollektive 
medlemmer samt vennegruppen i større grad. Det er vigtigt, at der er mulighed for at engagere sig 
som medlem på forskellige vis – og arbejdsgangene skal være smidige og nemme. Samtidig er det 
vigtigt at huske, hvad der er besluttet i Strategi- og handlingsplanen, så udvalgene ikke løber i alle 
mulige forskellige retninger – og tager fokus og ressourcer fra det, der er besluttet. Endvidere skal 
funktionen for henholdsvis udvalg og kredse skal være klar og tydelig. 
 
I §6, stk. 3 skal indføjes ”…bevillingskompetence til kredse, interessegrupper, netværk og 
udvalg…”. 
 
Vedtagelsen af forretningsordenen blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
2) Status på økonomien 
Hovedkasseren orienterede, at der ingen ændringer er på budgetposterne siden Landsmødet.  
Hovedindtægten er statstilskuddet, som dækker sekretariatsmidler, lokaler, lønninger mm. 
Aktiviteter er i udgangspunktet eksternt finansieret af fonde, puljer mm, men bruger dertil 
sekretariatsressourcer dækket over driftsbudgettet. Større projekter er som oftest finansieret af 
EU-midler eller i et samarbejde med øvrige organisationer. En stor del af det internationale 
samarbejde dækkes af henlæggelser fra nedlagt fond, der er øremærket dette. 
  
Der blev spurgt ind til en mere detaljeret økonomioversigt, hvortil der blev henvist til årsrapporten 
med tilhørende noter. 
 
Kredsene opfordres til hurtigst muligt at indsende budgetønsker for 2019; ind til videre er modtaget 
Fyns-kredsens ønsker. 
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3) Igangværende aktiviteter 
 
København 
Københavnskredsen har haft travlt med den kommunale skyggerapport, som har været en stor 
succes. Økonomiforvaltning har ytret ønske om at bruge gruppen som et rådgivende organ – og 
der er endvidere borgmestermøder i kalenderen.  
Kredsen planlægger uddeling af Menneskerettighedserklæringen den 10. december på Kongens 
Nytorv sammen med Nyt Europa og muligvis også Amnesty. 
 
Nordjylland 
Nordjyllandskredsen har afholdt arrangementer om Verdensmålene i forskellige sammenhæng. 
Der har blandt andet været afholdt et stort møde for erhvervslivet omkring Verdensmålene. 
Lignende arrangement i mindre skala vil finde sted i Viborg 6. december. Endvidere er der planer 
om en konference med Aalborg Universitet, MS og Ibis (lokalafdeling) omkring Verdensmålene i 
internationalt perspektiv med fokus på Afrika. 
Aalborgs Miljø- og teknikudvalget er ved at lave en ny bæredygtighedsstrategi for de kommende år 
– og vil i den forbindelse etablere et bæredygtighedsråd bestående af folk fra Aalborg Universitet, 
byrådsmedlemmer, erhvervsliv og ngo’er, hvor det ser ud til at FN-forbundet vil blive medlem af 
rådet. 
 
Verdensmålene 
Landsformanden orienterede om den nyligt nedsatte tværpolitiske arbejdsgruppe under 
finansudvalget, som skal sørge for, at Verdensmålene kommer mere centralt ind i Folketingets 
arbejde – også på mere permanent vis. 
 
Globalt Fokus og 92-gruppen, herunder repræsentanter fra FN-forbundet, vil udarbejde ny 
skyggerapport, denne gang som en ’spotlightrapport’ vedrørende Danmarks implementering af 
Verdensmålene, som forventes færdiggjort i april, og som blandt andet skal bruges i forbindelse 
med Folkemødet 2019. 
 
Menneskerettigheder 
Rådet i Institut for Menneskerettigheder uddeler i år prisen til Thorkild Høyer. 
Der planlægges konference til februar omhandlende de to compacts; flygtninge og migration – i 
samarbejde med Flygtningehjælpen, Folkekirkens Nødhjælp og Globalt Fokus. Der blev spurgt til 
at ’dublere’ konferencen andre steder i landet, eller mulighed for at live streame fra konferencen, 
så andre dele af landet har mulighed for at deltage. 
Der arbejdes på artikler til henholdsvis hjemmesiden og til den nye digitale udgave af Global 
vedrørende Fake News samt indhold fra antikorruption konferencen. 
 
Fred og konfliktløsning 
I samarbejde med KU’s institut for militærstudier og ACUNS (det akademiske råd for FN), 
planlægges konferencen ’FN’s Sikkerhedsråd og arbejdet for fred og sikkerhed’ den 17. januar. 
Freds- og konfliktudvalget har haft spændende møde med Peter Hansen (UNWRA) omkring 
Palæstina og USA’s varsling om at trække støtte. Udvalget overvejer, hvorledes de kan være med 
til at støtte op om UNRWA. Endvidere beskæftiger udvalget sig med nedrustning og våbenkontrol, 
Kaukasus, Yemen, Ukraine, Vestsahara. I forbindelse med sidstnævnte overvejer udvalget, hvad 
der kan gøres for at skabe mulighed for at MINURSO kan udvide sit mandat. Udvalget har taget 
initiativ til udkast til brev til den franske ambassadør, som landsformanden har underskrevet 
sammen med bestyrelsesmedlem Lave Broch. 
 
FN reformer 
Landsformanden deltog tidligere på året i WFM’s kongres, hvor reformer fortsat er på 
dagsordenen. FN-forbundet bør endvidere overveje, hvorledes der kan støttes op om 
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reformarbejdet – f.eks. ved at udarbejde retningslinjer for partnerskabsområdet og samarbejdet 
med virksomheder. 
 
Husk i øvrigt at man gerne må sende opslag for offentlige arrangementer, særligt fra de kollektive 
medlemsorganisationer, til aktivitetskalender og hjemmeside. 
 
4) Realisering af Strategi- og handlingsplanen 
Næstformanden orienterede om den vedtagne Strategi- og handlingsplan (se slide). 
Politiske fokusområder: Bæredygtig udvikling, Menneskerettigheder, Fred og konfliktløsning 
Organisatoriske fokusområder: Medlemsarbejde, oplysning, projekter/ kampagner 
 
Input fra landsmødet: 

 Flere partnerskaber og bedre samarbejde: kollektive medlemmer, FN-byen, privatsektoren, 
vennerne, kommuner og regioner.  

 Evaluering af eget arbejde: medlemmer, projekter, skoletjenesten, indfør årlige KPI’er/måltal 

 Styrkelse af kredsarbejdet: ressourcer, samarbejde kredse-skoletjeneste, nemmere at lave 
aktiviteter, oprettelse af idékatalog. 

 Større synlighed: medier, debat med politikere, bruge MR-rådet til debatoplæg, større politisk 
slagkraft, generel oplysning om FN, ny hjemmeside 

 
Det blev diskuteret, at det er en god ide, at gennemføre en ny medlems- og 
målgruppeundersøgelse med henblik på at aktivere og involvere alle slags medlemmer i højere 
grad, samt at kunne forbedre kommunikationen med disse. 
 
Det blev besluttet at fortsætte med de to organisatoriske udvalg: Projektudvalget samt Medlems- 
og oplysningsudvalget. Meddel gerne generalsekretæren, hvis man har ønske om at indtræde i et 
af udvalgene, eller hvis man ønsker at udtræde.  
 
Indtil videre ser de således ud: 
Medlems- og oplysningsudvalg: Trine, Siw, Holger, Finn, Mette Annelie samt observatører fra 
kredse, UNYA og DanMUN. Anne Marie er observatør fra sekretariatet. 
Projektudvalg: Flemming, Trine, Siw, Holger og Finn. Torleif og Jannie er observatører fra 
sekretariatet. 
 
Nye idéer og ønsker til implementering af handlingsplanen sendes til generalsekretæren i god tid 
inden næste bestyrelsesmøde den 28. januar. 
 
I vedtægterne mangler der en periodisering af bestyrelsesmedlemmernes funktioner. 
Generalsekretæren og Kurt Mosgaard kommer med et forslag til dette på næste møde den 28. 
januar. 
 
5) Interne udvalg, arbejdsgrupper mv., samt eksterne repræsentationer 
Der var ikke tid til en gennemgang af de eksterne repræsentationer. Funktionsperioden forlænges 
derfor ind til næste møde den 28. januar. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at kigge den 
igennem og meddele ønsker inden næste FU-møde den 15. januar. 
 
6) Forslag til mødeplan for første halvår 2019 
I forhold til fremsendte forslag, blev flere mødedatoer ændret:  
Landsmødet afholdes den 28. april (i Aarhus).  
Bestyrelsesmøder afholdes den 28. januar, 11. april og 6. juni. 
FU-møder afholdes den 14. januar, 27. marts og 23. maj. 
 
7) Eventuelt 
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Strategi og handlingsplan 
2018-2020

En hurtig genopfrisker! 

www.fnforbundet.dk

Strategi og handlingsplan 2018-2020

Politiske 
fokusområder

Organisatoriske 
fokusområder

Tema: Et styrket FN

BÆREDYGTIG UDVIKLING
• Verdensmålene skal integreres i undervisningen
• Etablering af nationalt bæredygtighedsråd/verdensmålsråd
• Danmark skal yde min. 0,7% af BNI til bistand

MENNESKERETTIGHEDER
• Danmarks kandidatur til FN’s kvindekommission og 

Menneskerettighedsråd
• Danmark skal overholde FN’s konventioner
• UPR 2020
• Menneskerettigheder og folkeret på skoleskemaet

FRED OG KONFLIKTLØSNING
• Implementering af FN-tiltag i forsvarsforlig
• Arbejde for øget dansk bidrag til FN’s fredsopbyggende arbejde
• Styrkelse af Danmarks indsats ift. R2P og forebyggende indsatser
• Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke organisationer

OPLYSNING
• Nye materialer og mere støtte til skoletjenesten
• Synliggørelse af FN og Verdensmålene (Folkemødet 

mm)
• Advocacy: debatter, networking, sociale medier mm
• Ny hjemmeside! 
• Fortsat fokus på sociale medier

MEDLEMSARBEJDE
• Skabe større værdi for alle medlemmer
• Bedre inddragelse af kollektive medlemmer
• Forbedret medlemskommunikation, inkl. medlemsblad
• Landsdækkende medlemsarbejde  kredsaktiviteter

PROJEKTER OG KAMPAGNER
• Blive bedre til kampagner! 
• Udnytte erfaringer fra tidligere projekter  fokuseret 

indsats

VORES RØDE TRÅD/RAMME: FN-FORBUNDETS FORMÅL, VISION OG MISSION
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www.fnforbundet.dk

Kommentarer fra landsmødet

www.fnforbundet.dk

Flere partnerskaber og bedre samarbejder

• Kollektive medlemmer

• FN-byen

• Privatsektoren

• FN-forbundets Venner – giv dem mere synlighed! 

• Kommuner og regioner – udnyt valgåret! 
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www.fnforbundet.dk

Evaluering af eget arbejde

• Medlemsarbejdet

• Projektarbejdet

• Skoletjenesten

• Indfør årlige KPI’er/måltal og løbende opfølgning

www.fnforbundet.dk

Styrkelse af kredsarbejdet

• Flere ressourcer til kredsene

• Tættere samarbejde mellem kredse og skoletjeneste

• Nemmere at lave aktiviteter, også hvor vi ikke har 
kredse/netværk

• Opret idékatalog med aktiviteter
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www.fnforbundet.dk

Større synlighed

• Større synlighed i medier (sociale + TV, radio, avis)

• Debat med politikere ifm folketingsvalget

• Brug medlemsskabet af MR-rådet til debatoplæg

• Større politisk slagkraft

• Mere generel oplysning om FN nødvendigt!

• Ny hjemmeside!  


