Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 9. december 2008
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Trine M.N. Jensen, Lave K.
Broch, Bent Christensen, Michael T. Jensen, Tue Magnussen, Dorte Munch, Bente Nielsen, Jørn
Boye Nielsen, Morten Thulstrup og Claus Wachmann
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Torben Jacobsen, Erik Arnsted, Karsten Fledelius og Bente Rich
Mødeleder: Jørgen Estrup

Referatet af mødet den 10. november 2008 blev godkendt.
Herefter indledte Jørgen Estrup mødet ved at orientere om, at SHIRBRIG – trods kraftige protester
fra det danske og de øvrige nordiske FN-forbund – er blevet nedlagt til fordel for et initiativ i Afrika
uden om FN. Jørgen beklagede dette skridt bort fra den multilaterale tanke – og at beslutningen
var taget i sommerferien og for lukkede døre.

Punkt 1: Konkretisering af de af Landsmødet vedtagne fokusområder
Jørgen Estrup indledte punktet med at bemærke, at der på baggrund af bestyrelsens
tilkendegivelser tegner sig et klart billede af, at emneområderne Fred og Konflikt samt
Menneskerettigheder har den største interesse hos bestyrelsens medlemmer. Jørgen fastslog, at
arbejdet i den kommende periode skal defineres af bestyrelsesmedlemmernes interesseområder,
de politiske fokusområder fra strategi- og handlingsplanen og af hvad der er aktuelt – f.eks.
COP15.
Punkt 2: Intern organisering af det politiske arbejde
Jørgen Estrup gennemgik det udsendte forslag til nedsættelse af arbejdsgrupper.
Forretningsudvalgets forslag blev vedtaget med den tilføjelse, at FU til efterfølgende møde skal
stille forslag om en arbejdsgruppe vedr. medlemshvervning. Desuden at arbejdsgruppen om Fred
og Konflikt også skal beskæftige sig med næste års genforhandling af ikke-spredningsaftalen. Det
blev konkluderet, at det efterfølgende skal overvejes, hvilke grupper der skal være permanente, og
det blev aftalt, at grupperne på deres første møder definerer deres opgave/udarbejder forslag til
kommissorier, som så vidt muligt forelægges på næste bestyrelsesmøde, hvor grupperne under
alle omstændigheder giver en tilbagemelding om starten på arbejdet.
Vedr. formidling var det FU’s forslag, at der nedsættes en dialoggruppe til idéudvikling og sparring i
forhold til hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook samt eventuelle øvrige formidlingstiltag. Jørgen
Estrup understregede, at den strategiske planlægning af formidlingsarbejdet ligger i FU. Det blev
drøftet, hvorvidt dialoggruppen skal fungere som redaktion for Nyhedsbrevet, men det blev
konkluderet, at redaktionsarbejdet er en sekretariatsopgave.
Der var udarbejdet forslag til bemanding af arbejdsgrupperne. Forslaget med tilføjelser blev
godkendt. Oversigt over arbejdsgrupper og medlemmer er vedhæftet referatet.

Punkt 3: Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget
Der var udsendt forslag til forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget. Forslaget blev
vedtaget med enkelte ændringer. Forretningsordenen er vedhæftet referatet.
Punkt 4: Eksterne repræsentationer
Der var udarbejdet forslag til fordeling af de eksterne repræsentationer. Forslaget blev tiltrådt med
en enkelt tilføjelse, og sekretariatet lovede at undersøge, om FN-forbundet kan være
repræsenteret med flere personer end forslaget gav udtryk for i nogle af organisationerne.
Listen over eksterne repræsentationer er vedhæftet referatet.

Punkt 5: Opfølgning på den økonomiske/organisatoriske problemstilling
Hovedkasserer Flemming Thøgersen havde udarbejdet et notat, som han fremlagde. Notatet er
vedhæftet referatet. Flemming oplistede en række initiativer, som FU vil tage for at forbedre
regnskabsresultaterne og øge aktiviteterne. Bl.a. blev det foreslået, at FU nedsætter en
projektarbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for samarbejde med WFM og WFUNA;
at der udarbejdes en strategi for at få kredsene gjort aktive og at der i den forbindelse ansættes en
studentermedhjælp til at udarbejde en medlemshverveplan samt at der i samarbejde med
kollektive medlemmer forsøges arrangeret månedlige åbne møder på sekretariatet, hvor emnerne
kan tage udgangspunkt i FN-dage og –begivenheder. Der var stor opbakning til de foreslåede
initiativer. Jørgen Estrup supplerede med, at FU snarest vil komme med forslag til en styrkelse af
sekretariatet.

Punkt 6: Forslag til mødekalender
Der var udsendt forslag ti mødekalender for 2009. Forslaget blev vedtaget. Det ser ud som følger:
Bestyrelsesmøder kl. 17.00 til 19.00:
tirsdag den 27. januar
mandag den 2. marts
torsdag den 23. april
onsdag den 10. juni
torsdag den 20. august
tirsdag den 6. oktober
mandag den 7. december
Forretningsudvalgsmøder kl. 15.30 til 17.30:
torsdag den 8. januar
tirsdag den 17. februar
torsdag den 26. marts
tirsdag den 12. maj
mandag den 29. juni
onsdag den 16. september
torsdag den 5. november
Repræsentantskabsmøder kl. 10.30 til 16.00
lørdag den 2. maj
lørdag den 31. oktober
Slettet:

Punkt 7: Orientering om status på hjemmesiden
Hanne Steinmeier orienterede om, at arbejdet med den ny hjemmeside er godt i gang, og at siden
forventes at være i funktion primo 2009. Et foreløbigt udkast til layout blev præsenteret.
Punkt 8: Eventuelt
Jørgen Estrup mindede om FN-forbundets åbent-hus-arrangement og udgivelsen af særnummer af
FN-forbundets Nyhedsbrev i anledning af 60-årsdagen for Verdenserklæringen om
Menneskerettighederne den 10. december.
Torleif Jonassson orienterede om, at han er gået ind i bestyrelsen for Peoples Counter Action, som
er et samlingsorgan for alle organisationer med interesse i global opvarmning og COP15.
Markering af stiftelsen af Peoples Counter Action sker ved en reception den 16. december.
Tue Magnussen opfordrede til, at FN-forbundet involverer sig i arbejdsgruppen, der beskæftiger sig
stramningerne over for personer på tålt ophold. FN-forbundet bør især spille ind omkring gældende
konventioner.
Anni Herfort Andersen orienterede om en konference hos CEPOS om FN og Menneskerettigheder.

For referat: Hanne Steinmeier

Slettet:

