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Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet tirsdag den 18. juni 2020 
Deltagere (de fleste virtuelt): Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Ditte Ingemann Hansen, Trine 
Marqvard Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederiksen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, 
Theresa Hansen, Kurt Mosgaard, Siw Busborg, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen. 
Ikke til stede: Lena Jørgensen, Mette Annelie Rasmussen. 
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent). 
 
1) Formalia  
Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. april 2020 blev godkendt. Det bemærkes, at 
Ruslandskonferencen siden sidste møde er rykket til 9. december. 
 
2) Landsmøde 2020 
Landsmødet 2020 er rykket til efterår grundet Covid-19 – alle øvrige deadlines er reguleret i forhold 
til dette og er i overensstemmelse med vedtægterne. 
Enighed i bestyrelsen om fastholdelse af nuværende kontingentsats gældende for 2021.  

 
3) Økonomi 
Økonomioversigten og opdateret oversigt over projektpenge (’Note 11’) blev taget til efterretning. 
På grund af overenskomstændring blev lønsag fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 
Covid-19 har medført store konsekvenser for planlagte aktiviteter, hvilket også afspejles i lavere 
aktivitetsudgifter; de fleste midler forventes brugt senere på året., men der er ingen afvigelser på 
det samlede resultat; de afsatte midler forventes brugt senere på året. 
 
4) Aktuelle udfordringer 
a) Bæredygtig udvikling 
Udvalget lobbyer og følger tæt lovforslag om Klimalov. Civilsamfundets Spotlightrapport er 
udkommet, hvor FN-forbundet har bidraget til Mål 8 og Mål 16 samt til forordet. Udvalget vil 
arbejde videre på, at der kommer endnu mere fokus på den -  herunder også promovering af, hvad 
FN-forbundet har bidraget med – og den særligt fokus på FN og den multilaterale vinkel. Ved den 
digitale lancering var der en klar fornemmelse af, at politikerne har forstået at kravet om en 
handlingsplan er påkrævet. 
 
b) Menneskerettigheder 
Udvalget, med særlig indsats fra Ole Olsen, har arbejdet på fremme af FN’s guiding principles for 
business – herunder brev til Udenrigsministeriet med efterfølgende telefonmøde.  
 
c) Fred og konfliktløsning 
FN-forbundet har været til møde med den franske ambassadør, på baggrund af vores henvendelse 
vedr. Vestsahara. 
Udvalget har bidraget med forslag til rettelser til FN-forbundets reviderede R2P-papir, og der har 
været god kontakt til både Udenrigsministeriet samt til særlig R2P rådgiver, Karen Smith. Vi er 
blevet kontaktet af det det svenske FN-forbund, vedr. et fælles arrangement i september til 
markering af årsdagen for vedtagelsen af R2P. 
I udvalget arbejdes på et brev vedrørende anerkendelse af Palæstina, samt et papir omhandlende 
Danmarks holdning til nedrustning. 
Ad hoc udvalget om Politiforliget vil komme med input vedrørende politifolk i fredsbevarende 
operationer, personelressourcer og retsstøtte. 
Der er endnu ikke fastsat ny dato for den udskudte konference om FN’s fredsbevarende 
operationer. 
 
5) Organisatoriske sager 
Der arbejdes stadig på forbedring af hjemmesiden, hvor der fortsat mangler nogle tekniske 
løsninger – blandt andet i forhold til platformen for medlemsbladet Global. Der har været konkrete 
ønsker vedr. de politiske udvalg på hjemmesiden, bl.a. om at medlemmer kan melde sig. 
Vedr. FN’s 75-års jubilæum er der ved at blive udarbejdet materialer, som kredse, 
interessegrupper, skoletjenester og udvalg kan benytte i de aktiviteter, de vælger at lave i efteråret. 
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Mht. begivenheder hvor jubilæet kan markeres (inkl. FN-forbundets 50-års jubilæum), så er der 
bl.a. dialog med FN-byen med om en jubilæumsmarkering den 23. oktober. Det er dog fortsat 
usikkert hvordan genåbningen ser ud til den tid, inkl. vedr. arrangementer på Christiansborg. 
Der blev opfordret til at holde øje med jubilæumsarrangementer rundt om i landet – blandt andet af 
Danske Veteraner – og at kredse eller udvalg de pågældende steder i landet kunne koble sig på 
med en aktivitet – om ikke andet så bare tilstedeværelse og networking. 
Der blev nedsat et ekstraordinært ad hoc udvalg til at bl.a. få overblik over begivenheder resten af 
2020, inkl. jubilæumsaktiviteter, bestående af Jørgen, Ditte, Theresa, Trine og Torleif.  
 
Projektudvalg 
Projektudvalget har fået positiv tilbagemelding på EU-ansøgning vedrørende oversættelse og 
international udbredelse af Verdensmål på Spil, og der forventes en endelig godkendelse – dog 
med en reduceret tidsramme og dermed også budget. 
Arbejdet med evaluering af projekterne er godt i gang, og tages op på særskilt møde i august, 
hvorefter udvalget vil komme med indstilling til bestyrelsen, hvordan projekterne bør se ud 
fremover. 
Der blev mindet om, at der skulle ske et nærmere samarbejde mellem de politiske udvalg og 
projektudvalget i forbindelse med brug af ubrugte restbevillinger fra projekter. 
 
Indstilling fra ad hoc udvalget vedr. ny plan bestyrelsesmøder 
Udvalget har drøftet alle input og udarbejdet bilag 5-3 med indstilling til bestyrelse om 6 konkrete 
tiltag: 
1) Der udarbejdes årligt et simpelt basisårshjul.    

2) Der afholdes seks bestyrelsesmøder og ét landsmøde hvert år.  

3) Nyt grundformat for dagsordener, hvor det fremgår, om punkterne er til orientering, drøftelse 

eller vedtagelse. Vedtagelser prioriteres først. Etablering af bilagsnummereringssystem. 

4) Der afholdes et årligt to-dagsmøde. 

5) Ændring i forretningsordenen: Opstilling af deadlines for, hvornår det skal meddeles, at der vil 

komme bilag, og hvornår de skal være fremkommet.  

6) Der oprettes en fildelingsløsning, hvor mødebilag og baggrundsinfo ligger adskilt og 

overskueligt.  

Bestyrelsen godkendte alle seks punkter i indstillingen med følgende kommentarer og forbehold: 

Ad 3 – Udvalgene skal tænke over, hvad de vil indstille, så dette klart fremgår. Referater fra udvalg 

forventes læst forud for mødet, så der ikke bruges for meget tid på dem på møderne.  

Ad 4 - Tanken er god, men afholdelse af et 2-dagsmøde koster omkring 30.000 kr. Bestyrelsen må 

derfor årligt beslutte, om økonomien er til det. Følgende tekstuddrag slettes fra den forklarende 

tekst under punkt 4 ”På nuværende tidspunkt er bestyrelsen ofte et ’gummistempel’ for udvalgene. Man 

tager bare til efterretning hvad udvalgene beslutter. Flere bestyrelsesmedlemmer har ikke et tilstrækkeligt 

kendskab til udvalgenes arbejde. Bestyrelsen skal selvfølgelig ikke mikrostyre udvalgenes arbejde, men bør 

sætte sig ind i de overvejelser, udvalgene gør sig”. 

Ad 6 - Pt. er løsningen Dropbox indtil bedre løsning findes. Det bør overvejes, om alle bilag blot 

kan ligge i Dropbox uden at skulle vedhæftes i mails. En lille guide/ intro til at hitte rundt i Dropbox 

blev efterspurgt. 

 
6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter 
De udsendte bilag giver et overblik over, hvad der er sket siden sidst. En del af de fysiske 
aktiviteter er blevet aflyst eller udsat grundet Covid-19, mens der har på anden vis har været 
aktivitetesstigning – herunder på Globalis, i medierne og på de sociale medier. 
 
7) Eventuelt 
Kort orientering fra arbejdsgruppen vedrørende skyggerapporten til Københavns implementering af 
Verdensmålene. Nærmere info ink. invitation til høring følger efter offentliggørelsen i august. 
  



3 
 

  
Annex: Dagsorden m. bilag, bestyrelsesmøde den 18. juni 2020, kl. 17-19.30 
 
 
1) Formalia 
./. 1-1 Referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2020 
 
2) Landsmøde 2020 
./. 2-1 Oversigt over reviderede deadlines 
./. 2-2 Forslag til uændrede kontingentsatser 
 
3) Økonomi 
./. 3-1 Oversigt pr. 26. maj 2020 
./. 3-2 Opdateret oversigt over projektpenge (’Note 11’) 
 
4) Aktuelle udfordringer 
a) Bæredygtig udvikling 
b) Menneskerettigheder 
c) Fred og konfliktløsning 

 Indstillinger (og referater) fra politiske udvalg 
./. 4-1 Referat fra møde i Fred og konfliktløsningsudvalget den 14. maj 2020 
./. 4-2 Notat fra mødet med den franske ambassadør den 3. juni 2020 
./. 4-3 Svar fra Jeppe Kofod 16. juni 2020vedr. vores opfordring til at anerkende Palæstina 
./. 4-4 Akkumuleret referat af møder i bæredygtighedsudvalget frem til 9. juni 2020 

 Indstillinger fra ad hoc udvalg 
 
5) Organisatoriske sager 

 Indstillinger (og referater) fra organisatoriske udvalg 
./. 5-1 Referat for møde i medlems- og oplysningsudvalget den 30. april 2020 
./. 5-2 Referat fra Projektudvalgsmøde den 12. maj 2020 
./. 5-4 Referat for møde i medlems- og oplysningsudvalget 15. juni 2020 
./. 5-5 Referat af projektudvalgsmøder 12. maj + 9. juni 2020 (erstatter bilag 5-2) 

 Indstillinger fra ad hoc udvalg 
./. 5-3 Indstilling fra ad hoc udvalget vedr. ny plan for bestyrelsesmøder 
 
6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter  
./. 6-1 Aktivitetsoversigt for perioden den 21. april til 18. juni 2020 (+ landsmødedeadlines) 
./. 6-2 Referencebilag 
./. 6-3 Opsamling vedr. statistik for sociale medier i april 
./. 6-4 Opsamling vedr. statistik for sociale medier i maj 
 
7) Eventuelt 
 


