Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet torsdag den 10. marts 2016
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch,
John Kierulf, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Jolanta Gaizutiene, Karsten Fledelius, Linda
Herzberg, Louis William Møllerfors – samt Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen fra
sekretariatet.
Ikke tilstede: Torben Jacobsen, Andreas Hansen, Jens Vexø, Line Drewes, Miriam Moazzeni,
Jesper Andersen.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. januar
Referatet blev godkendt

2. Sekretariatet
Generalsekretæren orienterede at den nye informationspraktikant, der skal arbejde med
Globalis samt Skoletjenesten, Kamilla Clausen var startet.
Indflytningen i de nye lokaler skred lige så stille fremad.

3. Økonomi
Hovedkassereren orienterede, at revisionen var igangsat og årsregnskabet nærmer sig
afslutning.
Der havde været en længere korrespondence mellem sekretariatet og Københavns
Kredsen vedr. notering af udgifter for arrangementer afholdt i Kbh. Der blev fundet en
løsning i al fordragelighed, men bestyrelsen skylder kredsene at gøre sig nogle
overvejelser omkring koordinering og rollefordeling mellem bestyrelsesudvalgene og
kredsene og økonomi. Det blev understreget, at bestyrelsen er landsdækkende. Det vil
blive sat på dagsordenen for næste bestyrelsemøde.

4. Landsmødet 2016
Der var blevet foreslået en ’overligger’, et tema til næste Strategi- og Handlingsplan, nemlig
Verdensmålene, der så vil kunne bruges som fælles sigte for organisationen på tværs af
udvalg og kredse. Udvalgene blev bedt om at indenfor temaet fremsende kort tekst til mere
konkret indhold, som forslag til strategi- og handlingsplanen.
5. Statusrapporter samt indstillinger
*Linda Herzberg stillede op som kandidat på vegne af FN-forbundet til MS’ råd.
*Medlems- og oplysningsudvalget: Ingen indstillinger, men arbejder løbende med
Folkemødet + Landsmøde + partikongresser, hvor SF og Enhedslistens landsmøder står
først for. SF er dækket, men ingen fra bestyrelsen meldte sig til Enhedslisten. Der er dog
tid endnu.

*Projektudvalget kunne oplyse, at det store projekt, der handler om certificering af FNskoler er i fuld gang. Et andet projekt om uddannelse af trænere kommer til at løbe parallelt
hermed.
*Reformudvalget arbejder på et papir som en slags ‘søster’ til principprogrammet.
* Der er rettet henvendelse fra Globale Seniorer vedr. konference om reform af FN’s
generalforsamling. Reformudvalget v. Ole Olsen påtog sig at gå i dialog med dem.
*Menneskerettighedsudvalget havde et par konferencer lige om hjørnet om hhv. den
kurdiske situation og flygtningespørgsmålet.
Fsva. udvalgets organisering er Lena Jørgensen trådt til som sekretær for formanden.
Ole Olsen tilføjede, at han var blevet kontaktperson for samarbejdet med Dignity omkring
den kommende eksamination af Danmark iht. Torturkonventionen
Jørgen Estrup tilføjede, at arbejdet i Rådet for Institut for Menneskerettigheder er begyndt
at fungere rigtigt godt igen - ikke mindst til Andreas Kamms fortjeneste. Her diskuteres i
øjeblikket konventionsspørgsmålet og dimensionen af debatten i den bredere befolkning.
*Bæredygtighedsudvalget var ej repræsenteret, så diskussionen af deres politikpapir blev
udskudt til næste bestyrelsesmøde. Heller ikke overvældene mange havde nået at læse
det, men det kan de så nå til næste møde.
*Fred og Konfliktløsningsudvalget havde haft en god tilstrømning af medlemmer, og kunne
se tilbage på en vellykket Israel-Palæstinakonference. Dertil var de også begyndt at kigge
lidt på den danske involvering i Syrien
Formanden understregede, at Syrien-diskussionen er vigtig!
6) Status på siden sidst på FN-fronten
De seneste besparelser i Udenrigsministeriet blev debatteret, bl.a. nedrustningsområdet.
Der er blevet sendt brev til Udenrigsministeren, men der er ikke kommet noget svar.
Venne-gruppen haft møde med Peter Taksøe, og har bedt om et møde med Kristian
Jensen, der endnu ikke er bekræftet. Det her skal prioriteres.
7) Evt.
Ingen havde nogle tilføjelser, og mødet blev hævet i god ro og orden.

