Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde 4.-5. februar 2017
Til godkendelse på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Jan Møgelbjerg, Berit
Asmussen, Andreas Dykjær-Andersson, Torben Jacobsen, Holger Hansen, Kurt Mosgaard, Lena
Jørgensen, Line Drewes, Niklas Møller Rendboe, Dorte Munch, Siw Busborg, Torleif Jonasson,
Anne Marie Wium-Andersen, Jannie Dengaard, Mille Gydahl-Jensen
Ikke tilstede: Hanne Severinsen, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, John Kierulf, Lave K. Broch
0. Introduktion
 Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen.
 Generalsekretær Torleif Jonasson gav et overblik over FN-forbundets organisationsstruktur,
forpligtelser, politiske og organisatoriske indsatsområder, samt orienterede om det tidligere
strategiarbejde
 Vi fik en introduktion til Gerlev Idrætshøjskole og gennemførte fælles aktivitet i Gerlev
Legepark.
1. Formalia
Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december 2016 blev godkendt.
2. Bestyrelsesudvalg
Oversigt over bestyrelsesudvalg og udvalgstilknytning blev fremlagt til orientering.
Forslag til ramme for kommissorier blev fremlagt og godkendt.
Kommissorierne er ment som en hjælp og rød tråd. Bestyrelsesudvalgene skal udfylde den
godkendte ramme, og indsende til bestyrelsen v. sekretariatet i god tid før næste bestyrelsesmøde.
Oversigt over ’bulletpoints’ fra strategi og handlingsplan 2016-2018, til indføjelse i kommissorierne,
blev fremlagt.
Efterfølgende blev formen på referaterne til udvalgsmøderne diskuteret, da nogle af referaterne er
for lange og uklare hvad angår indstillinger. Det skal fremgå tydeligt, hvad i referaterne der er
indstillinger til bestyrelsen. Det blev derfor besluttet, at sekretariatet laver et forslag til skabelon til
referaterne, som udvalgene kan benytte. Det blev endvidere besluttet, at referaterne også skal
deles via Dropbox. Sekretariatet laver en Dropbox til deling af bestyrelsens dokumenter og
referater.
Status for bestyrelsesudvalgene:
Menneskerettighedsudvalget har afholdt første møde. Lena Jørgensen er formand for udvalget.
Fred- og konfliktløsningsudvalget har afholdt første møde. Lave Broch er formand og Dorte Munch
næstformand.
Bæredygtighedsudvalget har afholdt første møde. Berit Asmussen er formand for udvalget.
Reformudvalget har ikke afholdt møde endnu - og der er endnu ikke fundet formand for udvalget.
Oplysning- og medlemsudvalget har afholdt første møde. Trine Marqvard Jensen er formand for
udvalget.
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Projektudvalg har afholdt første møde. Flemming Thøgersen er formand og Torben Jacobsen
næstformand for udvalget.

3. Aktuelle udfordringer
Landsformanden indledte med et kort, samlet overblik af aktuelle begivenheder og forventninger til
den umiddelbare fremtid, der kræver tiltag fra FN-forbundet.
a)

Bæredygtig udvikling: Støtte implementeringen af Verdensmålene – internationalt, men også
nationalt, hvor det vil være nødvendigt at fastholde presset for implementering af en
indenrigspolitisk handlingsplan for bæredygtig udvikling. Sikre fokus på Danmarks opbakning
til FN og den multilaterale indsats, herunder som del af den udviklingspolitiske strategi.

b)

Menneskerettigheder: Arbejde for, at Danmark overholder sine konventionsforpligtelser og
skabe bedre folkelig forståelse for, at konventioner er til Danmarks fordel. Specielt nødvendigt
at vi følger forløbet tæt vedr. dansk formandskab for Europarådet og regeringens plan om en
genforhandling af EMRK. Bidrage til Danmarks medvirken i FN’s Menneskerettighedsråds
UPR-proces og deltage i flygtninge- og migrantdebatten.

c)

Fred og konfliktløsning: Arbejde for at forebyggelse, konfliktløsning, fredsmægling,
nedrustning, våbenkontrol i sammenhæng med SDG mål 16 er danske prioriteter, så en trend
med manglende dansk engagement i FN’s indsats kan vendes. Endvidere holde et vågent øje
på cyber-kriminalitet.

d)

Styrkelse af FN: Støtte og udvikle forslag til reformer af FN, der kan simplificere systemet og
gøre det mere ’fit for purpose’ ikke mindst vedr. implementering af SDG’erne samt fremhæve
og støtte allerede gennemførte reformer og tiltag. Global økonomi vil også være et vigtigt
element.

Diskussion vedrørende alle udvalgene førte til enighed om, at:
- udvalgsarbejdet skal synliggøres, deles og kordineres bedre
- der skal prioriteres, så kræfterne udnyttes bedst
- det skal ikke kun være diskussionsklubber – det skal føre til noget
Endvidere blev udvalgene igen bedt om at bruge kredsene til at gennemføre forslag til lokale
aktiviteter.
4. Yderligere organisatorisk arbejde
Udvalgsformand Trine Marqvard Jensen orienterede fra Medlems- og oplysningsudvalget.
Udvalget kom med en indstilling til bestyrelsen om at ændre på formatet af medlemsbladet
”Global”, hvilket også indebar et ønske om at rekruttere et frivilligt redaktionsudvalg til at styrke
indholdet. Bestyrelsen godkendte indstillingen.
Der blev rejst ønske om at kredsene kunne få budget til mødeafholdelse. Generalsekretæren
mindede om, at der er afsat penge på budgettet til kredsarbejdet – men at kredsene selv skal lave
en budgetoversigt over, hvad de ønsker pengene brugt til.
Udvalgsformanden for Projektudvalget, Flemming Thøgersen, udtrykte ønske om input fra
bestyrelsen for hvilke projekter, der kunne ønskes igangsat. FN-forbundet har de sidste par år haft
forskellige Erasmus+ projekter kørende: KA1 mobilitetsprojekter og KA2 kapacitetsopbyggende
projekter. Der er i øjeblikket ansøgningsproces i gang til Lannungfonden – forventet indehold er
aktiviteter til folkemødet, partikongresser, projekt der samarbejder med det russiske FN-forbund.
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Generalsekretæren oplyste, at Dansk-palæstinensisk venskabsforening desværre er slettet som
kollektivt medlem jf. § 2 i vedtægterne, da de trods gentagne henvendelser og rykkere i perioden
fra den 20. april 2016 til dd. ikke har reageret eller indbetalt kontingent.
5. Realisering af strategi- og handlingsplanen
Næstformanden præsenterede oversigten over strategi- og handlingsplanen 2016-2018 – og
opfordrede bestyrelsen til at genoptage det langsigtede strategiarbejde. Dels at bekræfte tidligere
overvejelser, dels at færdiggøre bl.a. målgruppediskussionen, således at FN-forbundet bedre kan
prioritere sit arbejde. Dertil give praktiske vinkler på, hvordan FN-forbundet får arbejdet ud over
rampen, f.eks. i forhold til bedre brug af medierne, samt overveje, hvordan skoleoplysning kan
prioriteres og rammesættes bedre.
På bestyrelsesmødet i juni sættes diskussion af langsigtet strategi, herunder oplysningsindsatsen,
på dagsordenen med et forslag til tidsplan.
6. Reform af FN’s fredsbevarende operationer - hvordan gør vi en forskel?
Oplæg ved bestyrelsesmedlem Kurt Mosgaard, efterfulgt af en diskussion om, hvordan FNforbundet kan bidrage, f.eks. i forbindelse med det kommende forsvarsforlig. Det blev diskuteret at
nedsætte en lille gruppe af eksperter med Kurt Mosgaard og Jørgen Estrup i spidsen. Førstnævnte
udarbejder et oplæg.

7.

Konstitueringer i fht. eksterne repræsentationer

Repræsentationer til freds- og konfliktløsning
DanWatch: Bestyrelsen opfordrer Lave Broch til at fortsætte i den rådgivende forsamling
RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Bestyrelsen indstiller Dorte Munch til afløsning af
Anne Berit Larsen, når hendes valgperiode i Rådet udløber
Control Arms: Bestyrelsen opfordrer Maj Rørdam til at fortsætte som kontaktperson
International Coalition for the Responsibility to Protect: Torben Jacobsen
EU Russia Civil Society Forum: Hanne Severinsen

Repræsentationer relateret til bæredygtig udvikling
CISU: Berit Asmundsen, alt. Torleif Jonasson
Globalt Fokus: Jørgen Estrup (valgt til styregruppen), Berit Asmussen, Torleif Jonasson
92-gruppen: Berit Asmussen, Torleif Jonasson (valgt som næstformand)
Post-2015 arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Berit Asmussen, Lars Josephsen
Verdens Bedste Nyheder: Torleif Jonasson (valgt som bestyrelsessuppleant)
Mellemfolkelig Samvirke: Linda Herzberg (valgt til Rådet 2016-2018)
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Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer
Dansk Flygtningehjælp repræsentantskab: Jørgen Estrup, Ole Olsen, Niklas Møller Rendboe
Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Ole Olsen
Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: Jørgen Estrup
Rådet for Menneskerettigheder (hvis FN-forbundet bliver genoptaget): Jørgen Estrup og Lena
Jørgensen (suppleant)
Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg (do.): Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)
Udenrigsministeriet kontaktudvalg vedrørende Menneskerettigheder: Jørgen Estrup, Lena
Jørgensen
UNICEF Danmark: Torben Jacobsen, Lena Jørgensen
Østersø NGO Netværk, Danmark: Jolanta Gaizutiene (valgt som suppleant til
koordinationsgruppen), bestyrelsen opfordrer også Hanne Severinsen til at deltage
Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen

Organisatoriske repræsentationer o.l.
Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen, alt. Torleif Jonasson
Esperantoforeningen: Flemming Thøgersen (medlem af fondsbestyrelsen)
Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: Torleif Jonasson, Jørgen Estrup
Stop Sult Fondens bestyrelse: Trine Marqvard Jensen
WFM´s Council: Jørgen Estrup (valgt medlem), (Bente Nielsen er kongresvalgt treasurer indtil
næste kongres)
WFUNA: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Torleif Jonasson

8. Økonomi
Hovedkasseren fremlagde det foreløbige regnskab. Driftsresultatet er tilfredsstillende og viser
overskud; aktivitetsindtægterne fra projekterne afviger bl.a. på grund af at projekterne løber over 23 regnskabsår. Effekten af besparelser på lokaleomkostninger vil slå fuldt igennem efter 2 år fra
indflytningen - i regnskabsåret 2019.

9. Øvrige meddelelser
Generalsekretæren orienterede om aktivitetskalenderen og opfordrede til, at alle melder til
sekretariatet, hvis man har deltaget i relevante aktiviteter eller repræsenteret FN-forbundet, så det
kan komme med i oversigten. Det er også vigtigt for at gøre FN-forbundets virke gennemsigtigt
samt til brug af revision og ved ansøgninger. Det er endvidere vigtigt, at oplyse antal af deltagere i
vores egne aktiviteter og arrangementer.
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10. Eventuelt
Kurt Mosgaard vil gerne lave nogle aktiviteter i Viborg, som opstart til en eventuel kreds.
Niklas orienterede om, at ATU har haft inviteret ham til diplomoverrækkelse, hvor Skoletjenestens
MUN spil blev nævnt i to elevtaler.
Lena Jørgensen orienterede om, at Menneskerettighedsudvalget, i samarbejde med Helsinki
Komitéen, er ved at lave et arrangement pva. FN-forbundet i forbindelse med Kvindernes
Internationale Kampdag 8. marts, hvor den franske ambassadør har indvilliget i deltagelse. Der
blev opfordret til, at lokalkredsen bliver involveret.
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