
1 
 

FN-forbundets bestyrelsesmøde – den 7. september 2021 
 

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

Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederichsen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Theresa 

Hansen, Lena Jørgensen, Jørgen Estrup, Mette Gjerskov, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen, 

Victoria Davidsen (suppleant). 

Ikke til stede: Mette Annelie Rasmussen 

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

 

1. Formalia 

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

1.b  Referat fra bestyrelsesmødet 22. juni (bilag 1-2 Udkast til referat) godkendes med følgende 

rettelser under punkt 4. Eventuelt: Istanbul-konvention i stedet for -konference og tilføjelse af et 

’og’ før ’muligheden’. 

 

2. Økonomi 

2.a Budget og regnskabsstatus (2-1 Status) 

Statusbilaget viser, hvad der er bogført pr. 17. august 2021 samt det godkendte budget for 2021. 

Alt kører planmæssigt. Der blev stillet opklarende spørgsmål vedrørende afvigelser vedr. status i 

fht. det budgetterede, der medførte ønske om at datoen for bogføring anføres direkte over de 

forskellige kolonner. Indtægter for kontingenter er lavere end forventet, så opfordring til at alle gør 

en indsats for aktiv og direkte medlemshvervning. Enighed om flere arrangementer med 

hvervningspotentiale. Medlems- og oplysningsudvalget præsenterer en liste på 10 bedste idéer på 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

2.b Opfølgning: negative renter og økonomistrategi 

Siden sidste møde er det blevet grundigt undersøgt, om de negative renter kan undgås. 

Sekretariat og forretningsudvalg har været i dialog med banken, revisor og samarbejdspartnere. 

Alle andre foreninger og organisationer, store som små, har desværre samme udfordring, og der er 

ingen brugbare løsninger. At f.eks. investere penge - og hermed kunne risikere tab – er ikke en 

mulighed i forhold til vores virke og vedtægter.  

 

3. Landsmøde 

3.a Dagsorden og program (bilag 3-1) 

Landsmøde 2021 afholdes på Odense Rådhus. Bestyrelsen godkendte dagsordenen, der er i 

overensstemmelse med vedtægterne. Vedrørende den offentlige del var der udfordringer mht. 

paneldebat med lokalpolitikere, men denne og andre muligheder undersøges af 

Forretningsudvalget, sekretariatet og Fynkredsen.  

Der arrangeres ikke fælles transport, men sekretariatet vil orientere tilmeldte om at de kan sættes i 

kontakt med hinanden vedr. eventuel samkørsel. 

 

3.b Vedtægtsændringer (bilag 3-2) 

Orientering omkring de syv indkomne forslag til vedtægtsændringer. Rationalerne for forslagene vil 

blive fremlagt mundligt på landsmødet.  

Der kan til punktet ’Indkomne forslag’ fremsættes forslag helt frem til punktet påbegyndes. 

Tidsmæssigt er punktet afbrudt af frokostpausen, så et redaktionsudvalg kan nå kigge på evetuelle 

forslag og ændringer. 

 

3.c Kandidater (bilag 3-3) 

Indtil videre er der få opstillinger til bestyrelsen. Bestyrelsen blev opfordret til at kigge på bilaget, 

hvem der er på valg og husk at sende skriftligt kandidatur. Opstillingsblanketten ligger som link i 
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tilmeldingen. I forhold til bilag 3-4 Tilmeldinger, så forventes der flere deltagere, da 

tilmeldingsfristen først den 18. september. 

 

3.d Forretningsorden (bilag 3-5) 

Kort orientering om forretningsorden for landsmøde 2021. Der arbejdes stadig på at finde et 

afstemningssystem, der er til at betale – og som sikrer f.eks. fuld anonymitet i valgprocessen. 

 

3.e Beretning (bilag 3-6, Organisatorisk beretning, eftersendes) 

Forpersonen vil fremlægge den mundlige beretning på baggrund af den organisatoriske beretning 

– herefter vil kredsene komme med perspektiver fra deres arbejde det sidste år samt fremtidige 

planer. De enkelte delberetninger vil blive sat til afstemning på landsmødet som én samlet 

beretning. 

 

3.f Handlingsplan og prioriteter (bilag 3-7)  

Handlingsplanen er et supplement til Strategi og handlingsplanen vedtaget på Landsmødet 2021. 

Kommentar: Det vil være relevant, hvis ’Leave no one behind’ også nævnes. Det er vigtigt at 

påvirke, hvor der er momentum f.eks. i forhold til regeringens nye handlingsplan for 

Verdensmålene – og i forhold til den fælles plan for NGO’erne. Bestyrelsen besluttede at tilføje en 

general formulering og derefter kigge på realiseringsmuligheder. 

 

4. Indstillinger, kort orientering, igangværende aktiviteter 

4.a Nyt fra FU og sekretariat 

Barselsvikariatstillingen for kommunikation har været slået offentligt op. Der har været 105 

ansøgere og processen er nu i sidste fase. 

 

4.b Fra bestyrelsesudvalg 

F&K-udvalget: Flygtninge er ikke kun et menneskerettighedsspørgsmål, men også en del af fred- 

og konflikt, hvorfor udvalget vil supplere deres eksisterende fokusemner med dette. Næste møde i 

udvalget er den 28. september, hvor Afghanistan vil være med på dagsordenen. 

 

Projektudvalget: Ansøgning indsendt til Lannungfonden på 70.000 kr. til at arbejde med FN’s 

generalsekretærs kommende ’Our Common Agenda’. 

 

4.c Fra kredse, netværk og interessegrupper 

Der blev orienteret fra en succesrig kredsweekend med 19 deltagere – og mange gode 

diskussioner og idéer, indeholdt i bilag 4-4, Referat af kredsweekend. 

 

4.d Aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 

Kalenderoversigt, bilag 4-2, til orientering. Referencebilag 4-2 eftersendes. 

 

4.e Oversigt over kommende aktiviteter 

Kalenderblad, bilag 4-3 til orientering. 

 

5 Eventuelt 

FN-forbundet er blevet medlem af Kvinderådet efter bestyrelsens årlige udpegning af 

repræsentanter. Kvinderådet har allerede repræsentantskabsmøde den 27.september, hvor 

Hanne, Roya og Lena deltager. Efterfølgende skal der være en formel udpegning af 

repræsentanter på lige fod med udpegning af de øvrige eksterne repræsentanter. 

 


