Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, 1. december 2016
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Berit Asmussen, Hanne Severinsen, Jolanta
Gaizutiene, Linda Herzberg, Torben Jacobsen, Holger Hansen, Kurt Mosgaard, Lave K. Broch, Line Drewes
(via Skype), Dorte Munch, Siw Busborg. Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen
(referant).
Ikke til stede:
Jan Møgelbjerg, Andreas Dybkjær-Andersen, John Kierulf, Lena Jørgensen, Niklas Møller Rendboe.
1. Introduktion
Landsformand Jørgen Estrup bød den nye bestyrelse velkommen – og orienterede kort om
bestyrelsesmødernes indhold, hvor der altid vil være organisatoriske punkter at forholde sig til, men hvor
der forhåbentlig også bliver plads til spændende politiske diskussioner – som altid holdes i en uformel og
god tone. Herefter gav bestyrelsesmedlemerne hver især en kort præsentation.
Dernæst blev arbejdet og udfordringerne, der ligger forude for den nye bestyrelse, skitseret: Hvordan
bruges FN-forbundets ressourcer optimalt? Hvordan kan alle de frivillige kræfter inddrages bedre? Hvordan
kan der skabes rammer og fokus samt bibeholde motivationen hos de frivillige? Hvordan kan
udvalgsstrukturerne fungere bedst muligt? Hvordan kan kredsene styrkes? Alle punkter med reference til
sidste landsmøde.
Endvidere blev der svaret på opklarende spørgsmål fra nye bestyrelsesmedlemmer angående FNforbundets organisering. Baggrundsbilag (vedtægter, principprogram, udtalelser, referater) kan genfindes
på http://www.fnforbundet.dk/arkiv.
2. Økonomi
Hovedkasserer Flemming Thøgersen orienterede om den økonomiske situationen på baggrund af budgetog regnskabsoversigt pr. 31. oktober 2016. Ny linje er tilført oversigten ’Brug af/tilførsel af henlæggelser’
efter ønske fra landsmødet.
FN-forbundet er på Finansloven, og bevillingen herfra finansierer drift og aktiviteter sammen med bl.a. EUbevillingener, fonde og kontingentindtægter. Der har desværre været en lille nedgang i antallet af
kollektive medlemmer, hvorfor kontingentindtægten herfra bliver mindre, mens der har været en lille
fremgang i antallet individuelle medlemmer.
På oversigtens indtægter indgår bevillinger til større projekter, der løber over flere år. Dette giver derfor
nogle regnskabsmæssige forskydninger, da indtægterne indgår et år mens udgifterne falder et andet.
Lokaleudgifter er fra i år reduceret grundet flytning til billigere lejemål, men besparelserne vil tidligst slå
igennem i 2017 på grund af ekstraordinære flytte- og etableringsudgifter.
Der er afsat flere penge til kredsarbejdet, ikke kun fordelt på Aalborg og København, da der også er hensat
penge til opstart af eventuelle kredse i Aarhus og Odense. Kredsene er blevet bedt om at fremsende
budgetter for 2017 som bestyrelsen kan tage stilling til.
Mht. til det udsendte forslag til priser for brug af FN-forbundets lokaler, så orienterede generalsekretær
Torleif Jonasson om baggrunden for retningslinjerne og priserne for brug af sekretariatets lokaler, hvilket
har været brugt til regulering af ekstern brug af lokaler. Det er ikke meningen, at f.eks. kredse og
skoletjeneste skal afsætte penge i budgetterne til lokaleleje. Forslaget blev vedtaget.
3. Kort status på de væsentligste igangværende aktiviteter
Generalsekretæren orienterede om de aktuelle aktiviteter via aktivitetskalenderen – og der blev opfordret
til at følge med i den løbende. Den indeholder både aktiviteter i FN-forbundets navn samt aktiviteter og
begivenheder, hvor FN-forbundet er blevet repræsenteret – det være sig også artikler skrevet af personer i
FN-forbundet, skoletjenestebesøg, møder, medunderskrivelser osv. Denne oversigt bruges også som
dokumentation feks. i forhold til Finanslovsbevillingen, så husk at få tilføjet ting, der ved fejl eller
manglende oplysning ikke er kommet med.
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Landsformanden orienterede om FN-forbundets venner, som er en gruppe af folk, der på forskellig vis har
været centralt involveret i fht. FN-systemet. Det er oftest pensionerede folk, der stadig brænder for FN,
som mødes – også med politikere - og forsøger at påvirke beslutninger. De er en stor kilde til viden – og
nogle gode ambassadører for FN-forbundet.
4. Realisering af strategi- og handlingsplanen
Næstformand Trine Marqvard Jensen orienterede kort om den vedtagne strategi- og handlingsplan for
2017-2018 gennem en overskuelig oversigt over politiske- og organisatoriske fokusområder. Bestyrelsen
kan vælge at nedsætte bestyrelsesudvalg for at kunne realisere landsmødets beslutninger og støtte
bestyrelsens arbejde. Næstformanden pointerede, at vi skal have diskuteret og besluttet hvordan
kommende udvalg skal kunne fungere bedre. Dertil hvordan strategiprocessen skal fortsættes.
Dernæst bød de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne ind med områder, der også var ønske om at
prioritere i den kommende landsperiode – blandt andet FN’s HIPPO-rapport om fredsoperationer (i fht. ’Et
styrket FN – reformer af FN’), implementeringen af SDG’erne i Danmark, større og tættere involvering af de
kollektive medlemmer, synliggørelse og tiltrækning af flere medlemmer. Endvidere blev kredsene og deres
rolle som ’centre’ for medlemmernes aktiviteter diskuteret, og relationen og rollefordelingen mellem
kredsene og de politiske udvalg. Spørgsmålet vedr. persondataloven og restrektionerne i fht.at give kredse
direkte adgang til navne og emails på FN-forbundets medlemmer blev rejst, og sekretariatet lovede at
fortsætte arbejdet med at finde en acceptabel løsning.
Generalsekretæren opfordrede til at huske på de ting, der blev sagt på landsmødet i forhold til
prioriteringsområder (se bilag: Kommentarer og forslag) – og orienterede også om, at FN-forbundets
organisationsdiagram vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

5. Organisering af bestyrelsesarbejdet, inkl. interne udvalg og eksterne repræsentationer
5.1) Forretningsorden
Forslag til forretningsorden blev behandlet og vedtaget.
5.2) Retningslinjer
Forslag til retningslinjer for bestyrelsesudvalgenes arbejde blev behandlet og vedtaget.
5.3) Udvalg
På baggrund af uddelt forslag til indhold i de forskellige bestyrelsesudvalg blev udvalgene og deres form
diskuteret. Bestyrelsen nedsætter udvalgene, der for de politiske udvalgs vedkommende også kan tælle
ikke-valgte medlemmer, men hvor udvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen. Det er vigtigt at
udvalgsformændene holder den røde tråd i udvalgene jf. Strategi- og handlingsplanen, og at udvalgene
understøtter FN-forbundets landsdækkende arbejde. Det blev henstillet, at en person fra hvert udvalg
holder tråd med mål 16 – og nævnt at disse personer evt. kan mødes på tværs af udvalgene og samle
trådene. Det blev diskuteret hvorvidt oplysnings- og medlemsudvalget skulle deles op i to udvalg. Kredsene
og andre ’organer’ i FN-forbundets struktur som UNYA-Denmark og skoletjenesterne er inviteret med til
møder i de organisatoriske udvalg.
Nedsættelse af udvalg og valg af udvalgsformænd:
Følgende udvalg blev etableret (udvalgsformand nævnt i parentes): Bæredygtighedsudvalget (Berit
Asmussen), Projektudvalget (Flemming Thøgersen), Oplysnings- og medlemsudvalget (Trine Marqvard
Jensen), Fred- og konfliktløsningsudvalget (Lave K. Broch), Menneskerettighedsudvalget (endnu ingen
formand), FN-reformudvalget (endnu ingen formand).
Tilkendegivelser fra bestyrelsesmedlemmer om hvilke udvalg de ønsker at følge:
Bæredygtighedsudvalget: Berit Asmussen (F), Holger Hansen, Jørgen Estrup, (Linda Herzberg).
Projektudvalget: Flemming Thøgersen (F), Torben Jacobsen, Trine Marqvard Jensen, Holger Hansen, Berit
Asmussen, Line Drewes.
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Oplysnings- og medlemsudvalget: Trine Marqvard Jensen (F), Holger Hansen, Jolanta Gaizutiene, Dorte
Munch, Siw Busborg.
Fred- og konfliktløsningsudvalget: Lave K. Broch (F), Hanne Severinsen, Kurt Mosgaard, Torben Jacobsen,
Linda Herzberg, Line Drewes, Dorte Munch, Jørgen Estrup.
Menneskerettighedsudvalget: Hanne Severinsen, Jørgen Estrup, Siw Busborg. Bestyrelsen ønsker at spørge
Lena Jørgensen, om hun vil være interesseret i at være formand.
FN-reformudvalget: Kurt Mosgaard, Jørgen Estrup. Ingen meldte sig som formand, men bestyreslsen ønsker
at opfordre Ole Olsen til at være med i udvalget – og eventuelt have en tovholderpost.
De ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde sig til de ovenstående udvalg.
På næste møde besluttes det, hvem der eksternt repræsenterer FN-forbundet (jf. det udsendte bilag);
bestyrelsen besluttede at forlænge den nuværende mandatperiode, hvor nødvendigt. Bestyrelsen
opfordrede formanden til at kandidere til medlem af styregruppen for Globalt Fokus på
generalforsamlingen d. 5.december.
5.4) Retningslinjer for brug af FN-forbundets lokaler blev taget til efteretning.
6. Forslag til mødeplan for 2017
Forslaget til mødekalender blev vedtaget.
7. Opfølgning på landsmødet og ”de gamle” bestyrelsesudvalg o.a.
Bestyrelsen besluttede at udtalelsen om menneskerettigheder, som blev stillet af Karsten Fledelius under
landsmødet, videregives til det nye Menneskerettighedsudvalg til behandling og indstilling.
Der var fremsendt forslag fra arbejdsgruppe under reformudvalget v. Ole Olsen vedr. R2P-konference.
Forretningsudvalget havde meldt tilbage med ønske om at det skulle flugte bedre med landsmødets
beslutninger på området, samt at vinklen i det fremsendte syntes for negativ i fht. FN-forbundets generelle
støtte til princippet om R2P. Dertil var tilbagemeldingen uddybet med oversigt over FN-forbundets R2Paktiviteter de senere år. Tilbagemeldingen havde fået Ole Olsen til at trække sig fra arbejdet. Lave Broch
ønskede et FU-medlem med i den videre proces – og Jørgen Estrup meldte sig som dialogpartner, så
arbejdet med konferencen kan fortsætte.
8.
Eventuelt
Intet
Mødet blev hævet i god ro og orden.
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