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Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet mandag den 10. februar 2020 
 
 
Til stede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Hanne Severinsen, Kim Frederiksen, Caroline 
Lauritsen, Holger Hansen, Theresa Hansen (Skype), Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard (Skype), Siw 
Busborg (Skype), Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen, Mette Annelie Rasmussen.  
 
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)  
Ikke til stede: Ditte Ingemann Hansen, Trine Marqvard Jensen 
 
 
1) Formalia  
Referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2019 blev godkendt. Inden dette blev det 
kommenteret, at der i referatet fra bestyrelsesweekenden 7. -8. september 2019 ikke står nævnt, 
at antallet af årlige bestyrelsesmøder hæves til 7, hvilket foranledigede en diskussion om det var 
en beslutning på mødet eller et forslag, som ad hoc udvalget skulle medtage i deres forslag til ny 
mødestruktur. Der var overvejende tilslutning til den senere opfattelse og ad hoc-udvalget 
medtager forslaget i arbejdet om ’ny bestyrelsesmødestruktur’. 
 
 
2) Økonomi  
Hovedkasseren orienterede om forventningerne til regnskab 2019. Regnskabet afventer ekstern 
revision og skal være klar til bestyrelsesmødet i april. Status er, at budgettet er overholdt. Det 
forventede underskud er på -45.278 kr., hvilket er omkring 20.000 kr. bedre end budgetteret.  
 
Vedrørende kredsbudgetter: 
For ikke at bremse kredsenes arbejde før budgetgodkendelse, blev det besluttet, at der forlods 
afsættes 10.000 kr. til hver kreds og 5.000 kr. til hvert netværk. Dette er den grundlæggende 
ramme, inden der kigges på endeligt budget. Kredse og netværk disponerer selv over pengene 
indenfor de indsendte budgetrammer, i overensstemmelse med FN-forbundets formål og Strategi- 
og handlingsplan. 
Der blev ytret ønske om, at posten ’Medlemsarbejde og aktiviteter’ fremover skal specificeres, så 
man tydeligere kan se, hvor mange penge, der er afsat til kredsaktiviteter. Der blev svaret, at ca. 
2/3 af posten er de enkelte kredse og 1/3 er fællesmateriale til kredse, udvalgenes 
medlemsaktiviteter m.m. Dette kan endvidere aflæses i årsrapporten. Yderligere specifikation vil 
blive forberedt, så det kan indgå i kommende budgetdiskussion. 
 
Det blev i øvrigt understreget, at projekter og aktiviteter, finansieret af eksterne midler, er 
øremærket det midlerne søges til – og derfor ikke kan kanaliseres til andre aktiviteter. På 
næstkommende bestyrelsesmødes budgetdrøftelser bør der tales videre om, hvordan midler og 
ressourcer skal prioriteres. 
 
 
3) Aktuelle udfordringer  
a) Bæredygtig udvikling 
Udvalgets forperson orienterede kort om udvalgets arbejde. Fokusområder er fortsat Verdensmål 8 
og 16. Blandt andet bidrager udvalget til Spotlightrapporten ifht. disse mål samt eventuelt input til 
indledning. 
Endvidere har udvalget fokus på, at Verdensmålene ikke skal fragmenteres, men ses og handles 
på i en helhed. Udvalget har stort ønske om at involvere og samarbejde med kredse, netværk, 
folketingsgruppe, som en ressource- og vidensbank. Der arbejdes på at finde det bedste 
fildelingsformat. Udvalget er kommet med deres input til Strategi- og handlingsplan – der arbejdes 
på finpudsning. 
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b) Menneskerettigheder 
Forpersonen fremlagde en indstilling fra udvalget omhandlende et arrangement den 9. marts med 
Sara Omar som gæst - i forbindelse med Kvindedagen i samarbejde med Den Danske Helsinki 
Komité for MR.  Bestyrelsen godkendte indstillingen, der indbefatter udgifter for 1.800 kr. (+ indkøb 
af 2 bøger i lokaleleje). Når der er lavet invitation og tilmeldingslink til arrangementet, opfordres alle 
til at dele det i deres netværk – samt under ”8. marts arrangementer”. 
 
c) Fred og konfliktløsning 
Udvalgets forperson orienterede om, at alt går efter planen. De respektive tovholdere for de 
forskellige områder har godt fat. Planlægningen af arrangementet om FN’s fredsoperationer, som 
finder sted i Aalborg 13. marts 2020, kører planmæssigt – programmet er på plads. Planen er at 
gentage arrangementet i andre byer. 
 
 
4) FN-forbundets internationale netværk  

 WFUNA - World Federation of United Nations Associations 
Generalsekretæren orienterede på baggrund at udsendt baggrundsnotat om den internationale 
paraplyorganisation, WFUNA, som FN-forbundet er medlem af – herunder dens historie, 
organisering, forskelligheder blandt medlemmer, fremtidsplaner – og hvorfor det er gavnligt for FN-
forbundet at være medlem.  
 

 WFM - World Federalist Movement 
Bente Nielsen, der er valgt til kasserer i WFM, var inviteret til at fortælle om WFM på baggrund af 
udsendt baggrundsnotat: historik, politiske fokusområder, organisering og aktuelle udfordringer – 
samt medlemsskabets muligheder for samarbejde og fællesprojekter. Bente opfordrede til, at FN-
forbundet deltager på kommende medlemskongeres i Bruxelles i juni – og derefter tager stilling til 
FN-forbundets fremtidige ageren ifht. WFM. Bestyrelsen tilsluttede sig denne opfordring. 
 
 
5) Organisatoriske sager  

 Indkaldelse af landsmøde 2020 
Der skal senest den 17 februar indkaldes til Landsmødet den 16. maj. Fremsendte skitse med 
indhold og tider blev diskuteret. Opfordring til senere mødestart, så alle kan nå at være fremme til 
start. Der blev opfordret til kortere beretninger, så der blev mere tid til eventuel debat. 
Det blev endvidere diskuteret, hvorvidt der skulle være et offentligt arrangement efter landsmødet 
– eller om tiden var bedre brugt internt. Det blev besluttet, at det særligt i forbindelse med 
jubilæumsåret vil give god mening med en ”offentlig markering”, hvor blandt andet FN-forbundets 
Folketingsgruppe kunne invitereres, f.eks. som paneldebattører omkring 75-året og Danmarks rolle 
i FN i fremtiden. Hvis det ikke lykkes, blev der foreslået en reception, hvor deltagende politikere 
m.fl. kunne bidrage med små inputs/skåltaler. Tidsrammen for lørdag den 16. maj er foreløbig kl. 
11-18. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om budget og deltagergebyr for landsmøde 2020. 
 

 Indstillinger fra organisatoriske udvalg 
 
Medlems- og oplysningsudvalget 
Der blev henvist til det fremsendte referat fra udvalgets seneste møde. 
 
Projektudvalget 
Forpersonen fremlagde den udsendte indstilling fra udvalget vedrørende et projekt om FN’s 
Børnekonvention på baggrund af et nyt ’EU-projekt call’ – omhandlende kampagne og 
undervisningsmateriale med konventionen som tema. EU-midler dækker 80%, mens der er en 
egenfinansiering på 20%. Projektet skal være udgiftsneutralt for FN-forbundet, hvorfor der inden en 
eventuel ansøgning skal være en plan for dækning af de 20% - evt. via fondsmidler. 
Bestyrelsen tilslutter sig projektet med følgende forbehold: projektet skal være udgiftsneutralt for 
FN-forbundet, og vi skal se på bedst egnede partnere til projektet. 
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 Indstillinger fra ad hoc udvalg 
Ad hoc-udvalget for ’Nye bestyrelsesdagsordner’ fremlagde deres fremsendte udkast med 
nøgleord som: det bagudskuende skal væk, der skal ikke tages nye forslag op til vedtagelse på 
selve mødet, tidsstyring skal være bedre, der skal være klare tidsfrister, det skal være nemt at se, 
hvilke bilag der hører til punkterne. Udvalgenes arbejdsplaner skal på dagsordenen årligt. Der skal 
kigges på et bedre fildelingssystem. Dagsordenpunkter skal kategoriseres som enten vedtagelse, 
drøftelse eller orientering. Udvalget finpudser forslaget inden endelig godkendelse, herunder med 
hensyntagen til at udvalgenes arbejdsplaner årligt forelægges bestyrelsen. 
 
Ad hoc-udvalget for ’Jubilæumsaktiviteter’ fremlagde bilag med forskellige idéer, som kunne 
effektueres i forskellige kredse, og generalsekretæren supplerede ved at henvise til idépapiret 
diskuteret med bl.a. FN-byen. Forslagene blev hilst velkomne, med opfordring til at koncentrere 
kræfterne om færre aktiviteter og så gøre dem godt. Alle aktiviteter skal selvfølgelig være med en 
’bliv-medlem mulighed’. Opfordring til at kortlægge, hvad andre laver af markering – enten for at 
se, hvad det er vigtigt FNF supplerer med eller også slå os sammen med dem. Jubilæumslogo og 
idé om gratis medlemskab skal der ikke arbejdes videre med. 
 
Næstforpersonen var ikke til stede og kunne derfor ikke give status på Strategi- og 
handlingsplanen, men der arbejdes stærkt på færdiggørelsen. Kredsene er kommet med input fra 
deres kredsweekend – og de udvalg, der mangler at komme med deres input, bedes gøre det 
hurtigst muligt, så udvalget kan have et færdigt forslag med til vedtagelse på næste 
bestyrelsesmøde. Kommentar om at udvalgenes detaljeringsgrad er meget forskelligt – og der blev 
ytret ønske om en skabelon, så de får samme form. 
 
 
6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter  
Aktivitetsoversigten for perioden 3. december 2019 til 10. februar 2020 blev ikke kommenteret. 
 
Folketingsgruppen er konstitueret med Lennart Damsbo-Andersen som forperson og Karen 
Ellemann som næstforperson, som refereret i udsendt bilag. Der var fin tilslutning til 
konstitueringsmøde – og gruppen har allerede sat dato for nyt møde, hvor der skal planlægges 
konference. 
 
Der har også været møde med MUS (kontoret for multilateralt samarbejde i UM) - med hvem der 
er løbende dialog om samarbejdsmuligheder. 
 
Udkast til ansøgning om medlemskab af EU-Russia Civil Society Forum. Kim skriver ud, hvad han 
har brug for og med tidsfrist for input. 
 
 
7) Eventuelt 
Kredsweekenden den 8.-9. februar gik godt. De fleste kredse og netværk var repræsenteret 
(undtagen Odense), med 1 deltager fra Viborg, 2 deltagere fra København, 2 deltagere fra Aarhus 
og 7 deltagere fra Nordjylland. Kredsene vil fortsat gerne have besøg af sekretariatets 
medarbejdere i løbet af året.  
 
Teksten til pjece om Grønland og Arktis er nu færdig med input fra medlemmer af FN-forbundets 
FN-venner. 


