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FN-forbundets bestyrelsesmøde – den 22. juni 2021 
 

Til stede: Jens Christian Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marqvard 

Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederichsen, Holger Hansen, Theresa Hansen, Lena Jørgensen, 

Jørgen Estrup, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen.  

Ikke til stede: Mette Annelie Rasmussen, Mette Gjerskov, Caroline Lauritsen 

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent). 

 

1. Formalia 

1.a  Dagsorden, godkendt (1-1 Rev Dagsorden). 

1.b  Referat fra bestyrelsesmødet 4. februar 2021, godkendt (1-2 Udkast til referat). 

 

2. Økonomi, status 

Hovedkasseren orienterede om økonomien på baggrund af de udsendte oversigtsbilag (2-1 

Oversigt, 2-2 Projektspecifikation). På grund af Corona-situationen er der fortsat et vist 

underforbrug i fht. det budgetterede, hvilket i sin tur medfører øgede renteudgifter på grund af 

bankernes negative renter på indeståender. FU undersøger sammen med sekretariatet om der kan 

gøres noget ved det.  

Kontingentindtægterne er under det budgetterede, bl.a. på grund af få, nye livstidsmedlemmer. Når 

de udadvendte aktiviteter kan genoptages i større skala bør der være et øget fokus på at skaffe 

nye medlemmer.  

Den samlede vurdering af økonomien er, at vi ender med det budgetterede underskud.  

 

3. Igangværende aktiviteter og indstillinger  

3.a Forslag til vedtægtsændringer  

I forbindelse med diskussionen af de tre forslag til vedtægtsændringer, som bestyrelsen på sit 

sidste møde besluttede at indstille til landsmødet, så blev der diskuteret yderligere to, som på dette 

bestyrelsesmøde blev præsenteret skriftligt (3-1 Vedtægtsændringer): dels at titlerne landsformand 

og næstformand erstattes med forperson og næstforperson; dels at der sættes en frist på 14 dage 

for forslag, herunder forslag til udtalelser. Begge forslag blev godkendt til indstilling til landsmødet. 

 

3.b Forslag til mødedatoer resten af året  

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder resten af 2021 (3-2 Mødedatoer), der er justeret ifht. 

reviderede deadlines for landsmødet, blev godkendt. Bestyrelsen mødes 7. september, 3. 

november og 14. december; til at forberede møderne mødes forretningsudvalget 26. august, 25. 

oktober og 1. december. 

 

3.c Indstillinger fra udvalg og ad-hoc udvalg 

 

3.c.i Konference om Vestsahara 

Fred og konfliktløsningsudvalget fremlagde forslag om at afholde konference om Vestsahara i 

2022 (3-6 Notat om konference om Vestsahara, 3-7 Indstilling om konference om Vestsahara). 

Bestyrelsen bakkede op om forslaget og at der arbejdes videres på en konkret projektbeskrivelse 

til senere godkendelse – med opfordring til at koordinere datoer og finanseringskilde med den 

kommende nordiske SDG-konference i foråret. Der skal tages hensyn til, at det er et politisk 

følsomt område, hvorfor velovervejet kommunikation er meget vigtig. 

 

3.c.ii Økonomistrategi 

Der har kun været små justeringer i økonomistrategien siden sidste udgave, og bestyrelsen 

godkendte den fremlagte udgave (3-8 Endelig indstilling vedr. økonomistrategien).  

 



2 
 

3.c.iii Kommunikationsstrategien 

Bestyrelsens ad hoc-udvalg vedr. kommende kommunikationsstrategi har endnu ikke haft 

mulighed for at mødes; det tilstræbes, at der fastlægges et møde i august. 

 

3.c.iv Flygtningesituationen ved grænserne til EU 

Der var fremsendt revideret udkast til brev umiddelbart før bestyrelsesmødet (3-9 Forslag til 

Bekymringsbrev). Der var i udkastet ikke taget højde for alle kommentarer fra bestyrelsens sidste 

møde, og trods at bestyrelsen finder sagen vigtig, så var udkastet sendt så sent, at de fleste ikke 

havde haft mulighed for at gennemlæse og forholde sig til det. Det blev understreget, at forslag 

skal gennemarbejdes og indstilles af bestyrelsesudvalgene, så udvalgets forperson kan tage 

ansvar for indholdet og have styr på f.eks. hvem brevet er stilet til, hvad det konkrete formål er, 

hvilket momentum er der lige nu, samt hvem der er talsperson på vegne af FN-forbundet omkring 

sagen, hvis pressen henvender sig. 

 

3.d Danmarks UPR-evaluering i FN’s Menneskerettighedsråd 6. maj 

Evalueringen medførte 288 anbefalinger fra 112 lande omkring emner (3-3 Dignitys orientering). 

Næste skridt er Rådets samling i september, hvor Danmark skal svare på, hvilke anbefalinger de 

vil acceptere, og hvilke de blot vil notere. Jørgen Estrup og Ole Olsen har deltaget i processen, og 

det er påskønnet, at Udenrigsministeriet har inddraget civilsamfundet. Link til video med 

sammendrag af landenes fremlæggelser af anbefalinger: https://youtu.be/9nau77-Iels 

 

3.e Mødeoversigt 28/4 - 22/6 2021 

Generalsekretæren opfordrede til at kigge mødeoversigten igennem, der både indbefatter 

udadvendte arrangementer, udtalelser, interne møder og eksterne repræsentationer (3-4 Intern 

oversigt, 3-5 Referencebilag). 

 

Forpersonen orienterede om deltagelsen i årets Folkemøde på Bornholm, der inden for de givne 

Covid-rammer må betegnes som en succes, og at vi fortsat skal prioritere vores deltagelse. I løbet 

af Folkemødet var civilsamfundets Spotlightrapport om Danmerks gennemførelse af 

verdensmålene blevet fremlagt; i regi af FN Byen havde Jens Christian deltaget i debat med bl.a. 

Udenrigsministeren om FN; og i regi af 2030 Panelet havde Jens Christian deltaget i debatten ’Fra 

Klimasnak til Klimahandling’ -- der alt sammen kan genses: https://fnforbundet.dk/nyheder/2021/fn-

globale-trusler-og-danskernes-tryghed/  

 

4. Eventuelt 

 Bestyrelsen skal huske, at ligger en ubrugt Lannung bevilling til nordisk samarbejde om SDG-

konference, som forhåbentlig kan blive til noget i foråret 2022. 

 Tilmelding til landsmødet for valgte bestyrelsesmedlemmer skal ske gennem et særligt link, 

som genudsendes efter mødet. 

 Den 21. - 22. august er der kreds-og netværksmøde i Nordjylland. 

 Heldagskonferencen om FN’s fredsbevarende arbejde er nu fastsat til den 26. november 2021  

 Der blev spurgt til om der kunne være plads til særligt indlæg fra Kvinderådet om Istanbul-

konventionen på FN-forbundets landsmøde. Der er ikke tradition for separate temaindlæg, 

men deltagende medlemmer, individuelle som kollektive, kan rejse relevante sager i 

forbindelse med indlæg under debatten. FU vil kigge nærmere på tidsplanen for landsmødet 

om det er muligt.  

 Forpersonen fortalte til sidst fra New York om genvælgelsen af FN’s Generalsekretær, og om 

at der synes at herske en forholdsvist god stemning i New York -- med fortrøstning om, at FN 

kan og skal samle verden i en tid, hvor der på mange måder trækkes i den anden retning. 

https://youtu.be/9nau77-Iels
https://fnforbundet.dk/nyheder/2021/fn-globale-trusler-og-danskernes-tryghed/
https://fnforbundet.dk/nyheder/2021/fn-globale-trusler-og-danskernes-tryghed/

