Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, den 12. december 2017
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Hanne Severinsen, Torben Jacobsen, Holger
Hansen (via Skype), John Kierulf, Kurt Mosgaard, Lave K. Broch, Lena Jørgensen, Niklas Møller Rendboe (via
Skype), Siw Busborg (via Skype), Mads Wædegaard, Ditte Ingemann Hansen (Københavnerkredsen) og Finn
Reske-Nielsen (Nordjyllandskredsen)
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke til stede:
Jan Møgelbjerg, Berit Asmussen, Jolanta Gaizutiene, Linda Hertzberg, Line Drewes, M'Barka Daoudi
1) Formalia
Jolanta Gaizutiene er ikke længere er medlem af Radikale Venstre, og ønskede derfor at udtræde af
bestyrelsen. Jolanta havde sendt en pæn hilsen, og bestyrelsen takkede hende for hendes arbejde.
Suppleant M'Barka Daoudi indtræder i stedet i bestyrelsen.
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2017 blev godkendt – med tilføjelse af at observatørerne
fra Nordjyllands- og Københavnskredsen havde meldt afbud til mødet.
Kommentar tilføjet referatet fra repræsentantskabsmødet 28. oktober 2017 om at næstformanden sørger
for, at yderligere orientering om skoletjenesterne tages op til næste repræsentantskabsmøde.
2) Økonomi
Hovedkasseren fremlagde opdateret budget- og regnskabsoversigt pr. 30. november 2017.
Mht. projekterne bemærkede han, at ’Global Footprints’ risikerer at give et underskud. Kvaliteten af en af
partnernes bilag lever ikke umiddelbart op til vores krav, og sagen underøges nærmere – bl.a. gennem
henvendelse til den danske ambassade i landet. Et evt. underskud vil først kunne ses i regnskabet til næste
år. Forholdsreglerne bliver blandt andet, at der ikke bliver fremtidigt samarbejde med problematiske
partnere, og at vi må se på, hvordan vi bedre kan sikre os valg af partnere til projekter.
FN-forbundets skift af bankforbindelse til Arbejdernes Landsbank sker endeligt pr. årsskiftet, men i
overgangsfasen håber vi at kontingentbetalinger via vores MobilePay-nummer hos Danske Bank fortsat går
igennem.
3) FN-forbundets strategi
Generalsekretæren fremlagde SWOT-sammenskrivningen, som der blev arbejdet med på bestyrelsesmødet
i september – samt FU’s udkast til en handlingsorienteret matrix på baggrund af denne. Matrixen skal læses
som røde tråd i FN-forbundets kommende arbejde og skal danne udgangspunkt for det kommende arbejde
med den nye strategi- og handlingsplan i forbindelse med landsmødet 2018.
Der blev spurgt ind til, hvorfor nogle af punkterne fra brainstormen og den samlede opsamling ikke var at
se i matrixen, hvortil der blev henvist til den samlede oversigt over samtlige forslag fra bestyrelsesmødet,
der var vedlagt matrixen som bilag. Matrixen skal være overskuelig og står derfor i overskrifter, der
indeholder de forskellige og kategoriserede underpunkter, men at den samlede opsamling vedlægges som
bilag, så man nemt kan orientere sig i underpunkterne.
Mht. punktet om at ’udvikle en tidssvarende foreningskultur’, blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der
skal kigge på muligheder for at forenkle og optimere organisationens struktur, bl.a. inspireret af de andre
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nordiske FN-forbund. Både for at få bedre indblik i, hvad der sker i andre grene af organisationen og for at
bruge mindre tid på bureaukratiske processer. Udvalget består af Kurt Mosgaard, Finn Reske-Nielsen,
Torleif Jonasson, Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen og Torben Jacobsen; sidstnævnte dog med forbehold i
fht. andre opgaver.
Der skal også kigges nærmere på delstrategier vedr. projektarbejde, medieindsats samt medlemshvervning
og -pleje; disse forberedes i hhv. projektudvalget og medlems- og oplysningsudvalget.
4) Landsmøde og ledelsesmøder 2018
Generalsekretæren fremlagde notatet om landsmødeprocessen 2018. Der var enighed om at fastholde
datoen for landsmødet 27.-28. oktober. På næstkommende bestyrelsesmøde tages der stilling til, om der
skal nedsættes et vedtægtsudvalg. På næste møde skal der også tages fat på strategi og handlingsplanen,
og der blev opfordret til, at kredse og bestyrelsesudvalg begynder at overveje input.
De foreslåede datoer for bestyrelsesmøder 2018 blev godkendt, ligesom repræsentantskabsmødet blev
fastsat til den 21. april. Det blev foreslået at det afholdes på Fyn – både af hensyn til geografisk spredning
og for at styrke opstart af Odensekreds – og sekretariatet kigger i samarbejde med Odense-netværket på,
om det kan lade sig gøre.
5) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
Udvalget har afholdt møde den 23. november; der er ingen indstillinger til bestyrelsen.
b) Menneskerettigheder
Menneskerettighedsudvalget havde umiddelbart inden mødet fremsendt udkast fra møde afholdt 13.
november og fremhævede blandt andet: overvejer opfølgning på konference om Europarådet, overvejer en
markering omkring formandsskabet, overvejer hvordan 70 års dagen for menneskerettigheder 2018 kan
markeres, overvejer tiltag i forbindelse med Antikorruption konference i oktober. Endvidere er der
overvejelser om, hvordan FN-forbundet kan støtte det igangværende arbejde vedrørende New York
Deklarationen (der er dialog med Christian Friis Bach, Dansk Flygtningehjælp, om dette). Endvidere har der
været møde i Menneskerettighedsrådet, hvor der er blevet nedsat 3 stående udvalg: UPR-, ligestillings- og
kommunikationsudvalg. FN-forbundet er tilmeldt UPR-udvalget og overvejer at være med til at løfte
sidstnævnte.
c) Fred og konfliktløsning
Udvalget havde fremsendt referat fra møde den 12. oktober, og nævnte at forsvarsforliget er på trapperne
og at det bliver spændende at se, om der kan ses aftryk af FN-forbundets arbejde i dette. Under alle
omstændigheder er der mulighed for stadig at påvirke – f.eks. gennem kommende politi- hhv.
beredskabsforlig.
Den internationale kampagne mod atomvåben, ICAN, er modtager af årets Nobelpris. John Kierulf vil rigtig
gerne ud at fortælle om dette emne. John taler med kredsene og med Kurt Mosgaard.
d) Et styrket FN / FN-reform
Intet nyt.
6) Yderligere organisatorisk arbejde
Referater fra møderne 9. oktober og 22. november i Medlems- og oplysningsudvalget var forud for mødet
fremsendt som bilag. Det blev fremhævet, at FN-forbundet nu har over 5.000 følgere på Facebook. Der har
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i den forbindelse kørt Facebookkampagne med opfordring til at melde sig ind. Endvidere har kredsene
besluttet at sende verdensmålspostkortene rundt som julekort – hvorpå der også er opfordring til
indmeldelse. Medlemsflyer skal opdateres, så den indeholder det nye mobilepay nummer, der kommet i
forbindelse med tidligere nævnte bankskifte. Sekretariatet sørger for dette.
Kredsene rapporterede om en meget vellykket kredsweekend, hvor der blandt andet blev lagt planer for
aktiviteter, der både kunne gentages årligt – og på tværs i de forskellige kredse. Weekenden var startet
med et besøg i FN-byen og deltagerne var meget glade for dialogen de havde haft med medarbejderne der.
Referatet fra weekenden var udsendt til bestyrelsesmødet, og der blev opfordret til at læse det.
Godkendelse af kommissorier fra bestyrelsesudvalg:
Bestyrelsen godkendte kommissorierne fra Menneskerettighedsudvalget samt Fred- og
Konfliktløsningsudvalget i revideret form, efter en længere diskussion om bl.a. rollefordeling i hhv.
bestyrelsesudvalgene og kredsene.
Det blev understreget, at udvalgene kan godt holde interne møder og invitere gæster og oplægsholdere til
disse uden bestyrelsens godkendelse, men hvis aktiviteten er offentlig, er det FN-forbundet, der er
afsender og har det politiske ansvar. Udvalgene er bestyrelsens arbejdsudvalg, hvorfor offentlige aktiviteter
skal være ifølge aftale med bestyrelse og have karakter af at være en landsdækkende aktivitet, der tegner
FN-forbundet, jævnfør ’Retningslinjer for FN-forbundets bestyrelsesudvalg godkendt 1. dec. 2016’, hvori
der står: ”ii. Indenfor rammerne af strategi- og handlingsplanen udarbejder udvalgene forslag til
udvalgskommissorier og målsætninger for FN-forbundet, der godkendes af bestyrelsen” samt ” vi.
Bestyrelsen kan henvise sager og opgaver til behandling i udvalgene. Bestyrelsesudvalgene refererer til
bestyrelsen og udarbejder skriftlige referater af deres møder/aktiviteter. Indstillinger fra udvalgene skal
være tydelige og fyldestgørende for at fremme behandlingen i bestyrelsen; udvalgene kan ikke selvstændigt
stå som arrangør eller markere sig politisk på forbundets vegne”. Kredsene, der er det udførende organ
jævnfør retningslinjerne: ”viii. Offentlige møder skal så vidt muligt planlægges og afholdes i regi
af/samarbejde med lokalekredse/netværk. Der skal sikres en geografisk spredning…”.
Det er vigtigt, der er klarhed omkring dette, så samarbejde med kredsene, koordinering og økonomi sikres.
Dertil blev det bemærket, at udvalgene ikke repræsenterer FN-forbundet udadtil eller i samarbejdsfora,
men at udvalgene traditionelt har bidraget med forslag til kandidater til sådanne repræsentationer i
forbindelse med konstitueringer efter landsmødet.
Retningslinjer for bestyrelsesudvalgene samt Forretningsorden for bestyrelsen blev gensendt til bestyrelsen
umiddelbart efter mødet.
7) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Kalenderoversigt over perioden 28. oktober – 5. februar 2018 var fremsendt som bilag forud for mødet.
Odensenetværket supplerede, at de den foregående dag havde gennemført deres første aktivitet i form af
oplæg og debat om menneskerettighederne på Syddansk Universitet.
8) Eventuelt
Det blev foreslået, at lave en form for pre-landsmøde for at mobilisere og aktivere flere til at deltage på
selve landsmødet – særligt bør de kollektive medlemmer inddrages og aktiveres bedre forud for
landsmødet.
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