Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. oktober 2010
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Jørn Boye, Erling Kjær, Flemming Thøgersen, Morten
Thulstrup, Bente Rich, Lave Broch, Bente Nielsen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Erik Arnsted, Tue Magnussen, Bent Christensen, Torben Jacobsen, Dorthe Munch,
Karsten Fledelius, Claus Wachmann
1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet af bestyrelsesmødet 20. september blev godkendt. Dog med rettelse af punkt 4) vedr.
økonomi (budget) til fordel for teksten: ”Økonomisk status; til sidste bestyrelsesmøde blev der
foretaget en revidering af budgettet med træk på beholdningen større end først beregnet. Efter en
gennemgang af budgettet er løn- og personaleomkostninger blevet justeret, og et nyt
budgetforslag for 2011-2012 vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde”.

2) Meddelelser og kort status siden sidst på FN-fronten
Formanden berettede fra hans deltagelse i parlamentarikerdelegationen til FN’s Generalforsamling
og 2015 Topmødet, der havde taget form som nærmest en folkefest med den store
opmærksomhed fra og deltagelse af ministre og NGO’er (fra Danmark alene deltog 5 ministre). På
trods af enkelte uklarheder, herunder om finansiering, er slutdokumentet, der kom ud af topmødet,
en succes (modsat COP15). Fra dansk side kunne man have ønsket sig en mere tydelig
udmelding, hvordan Danmark har til hensigt at følge op på forpligtelserne.
Herudover berettede formanden om forskellige sideevents, herunder specielt de fra dansk side
arrangerede: ét om MDG 3, om ligestillingen mellem mænd og kvinder, med udviklingsminister
Søren Pind i panelet; ét om vækst og beskæftigelse med deltagelse af statsministeren samt ét
vedr. R2P på ministerniveau. Et kombineret delegations- og pressemøde med Søren Pind havde
givet mulighed for at rejse væsentlige spørgsmål overfor udviklingsministeren, og en særdeles
positiv frokost med udenrigsministeren havde givet anledning til en god diskussion vedr. R2P. I
den anledning tilføjede Bente Nielsen fra det netop overståede WFM-møde i Argentina, at Bill
Pace (direktør, WFM) havde været meget interesseret i et samarbejde med Forbundet ved et R2Pprojekt. Dertil havde det været et særdeles udbytterigt Council-møde fsva. erfaringsudveksling og
sparring på områder som netop R2P, men også civilsamfundets inddragelse, den finansielle krise
og G20’s rolle og medlemshvervning.
I kølvandet på statsministerens åbningstale i Folketinget, havde formanden skrevet et indlæg til
Politiken, fordi der – kun knap 14 dage efter statsministerens egen deltagelse i 2015 Topmødet og
FN’s Generalforsamling – intet blev sagt om FN eller det multilaterale samarbejde i talen. Det tyder
desværre på, der allerede er gået valgkamp i det hele.
Indlægget kan findes her: http://www.una.dk/arkiv/nyheder/en-provinsiel-aabningstale-frastatsministerenArrangementet med FN’s tidligere særlige udsending til Afghanistan, Kai Eide var en succes – pga.
hans engagement og pga. mediedækningen (i hhv. Politiken + Politiken TV, Berlingske Tidende og
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DR2 Deadline). Inden debatmødet blev der afholdt en frokost på Sekretariatet med enkelte
medlemmer fra bestyrelsen og FN-forbundets Venner, hvor der var gode drøftelser, også af FNsystemet generelt. Hans besøg var timet godt, både i forhold til Eides bog, der udkommer i
november og i forhold til den politiske scene herhjemme, hvor forhandlingerne om en ny
Afghanistan-aftale er gået i gang. Arrangementet lagde dog meget beslag på Sekretariatets
ressourcer, og i fald af en næste gang, ville det være godt at sikre også en mere aktuel politisk
markering. Ligeledes kunne et mere tydeligt medlemshvervningsaspekt overvejes ved lignende
arrangementer.
3) Landsmøde 2010
TJ orienterede om programmet – inkl. spisning. Det eksterne oplæg er v/ Karsten Møller fra DIIS
under titlen: ’En ny verdensorden?’ Mere information følger.
Fsva. den organisatoriske beretning, blev det understreget, at den skal bruges til at gøre reel
status. Evt. kommentarer skal indsendes til Sekretariatet hurtigst muligt, hvorpå beretningen vil
blive sendt i elektronisk høring, før den sendes ud til de tilmeldte landsmødedeltagere.
Forslagene fra FU til emner til udtalelser blev godkendt, og bestyrelsesmedlemmer meldte sig som
”lead” i forhold til dem:
Afghanistan (Morten og Fred og Konfliktløsningsudvalget)
R2P (Flemming og Bente N.)
Menneskerettigheder i DK (UPR) (Erik A. skal spørges)
Multilateralt fokus i dansk udenrigspolitik (Jørgen).
Det blev foreslået, at man ikke nødvendigvis behøvede at sende udtalelser ud til pressen på alle
områderne, men stadig kunne drage nytte af at formulere en politik for Forbundet i form af
vedtagne resolutioner.
Rejserefusion for medlemmer blev godkendt under forudsætning af, det er billigste offentlige trafik.
Ligeledes blev det besluttet, at bestyrelsesmedlemmer ikke betaler for deltagelse i landsmødet.
Udkast til forretningsordenen for landsmødet blev godkendt.
Opstillinger til bestyrelsen blev vendt.
4) Økonomi
Forslaget til budget for 2011 og 2010 blev godkendt.
5) Projekter og ansøgninger
Jf. oversigt over mulige og kommende fonde. De igangværende projekter kører planmæssigt.
6) Statusrapport og indstillinger fra sekretariatet, ad hoc arbejdsgrupperne mv. samt fra
bestyrelsesmedlemmer, der med FN-forbundskasket har deltaget i diverse aktiviteter
Torleif Jonasson orienterede om hhv. markeringen af FN’s fredsdag den 21. september,
strategiseminar i 92-gruppen, 2015 Måls-arbejdsgruppens sidste møde og mødet i NGO Forums
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stående udvalg. Skoletjenesten har deltaget i et udbytterigt WFUNA-seminar i Oslo, 1.-3. oktober,
og afholdt den 4. oktober koordineringsmøde for nye og gamle ansigter i Skoletjenesten om det
kommende år. Derudover orienterede generalsekretæren om bemandingen på Sekretariatet, der
er blevet suppleret med 2 nye ansigter, nemlig Anna Hagemann (løntilskud) og Steffen Olesen
(virksomhedspraktik), der skal arbejde med hhv. medlemshvervning og projekter.
Flemming Thøgersen orienterede om konferencen ”Education for All, Reaching the Marginalized”,
der blev afholdt i samarbejde mellem UVM og UNESCO Nationalkommissionen. I den forbindelse
foreslog Flemming, at FN-forbundet undersøger muligheden for at melde sit kandidatur til
medlemskab af Nationalkommissionen, hvad der fik opbakning fra bestyrelsen.
Lave Broch orienterede på vegne af Fred og Konfliktløsnings-gruppen om deres møde med
Polisarios ’ambassadør’ i Danmark vedr. den glemte konflikt i Vestsahara. Arbejdsgruppen vil gå
videre med at arrangere et offentligt møde med den danske general Kurt Mosgaard, der er tidligere
leder af FN-missionen i Vestsahara. Mødet kunne evt. opfølges med en studietur til Vestsahara, og
som sådan indgå i medlemspleje. Bente Rich meldte sig til evt. oplæg om flygtninge i en evt.
forberedelse til studieturen.
Jørgen Estrup berettede kort om de – desværre næppe særligt givtige – offentlige høringer vedr.
den kommende UPR-vurdering af Danmark, hvor Erik Arnsted har deltaget.
Der var tilslutning til indstilling af Formanden til Projektrådgivningens Bevillingsudvalg (indstillingen
skal ske via Sekretariatet efter input fra formanden).
7) Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Generalsekretæren orienterede på baggrund af den udsendte oversigt.
Flemming Thøgersen foreslog, at FN-forbundet slog sig sammen med Foreningen Norden omkring
FN’s internationale dag for frivillighed den 5. december, og evt. lægge lokaler til. Forslaget blev
godkendt.
Det blev oplyst, at næste (og konstituerende) bestyrelsesmøde er den 24/11.
8) Evt.
Bente Rich gjorde opmærksom på Marianne Jelveds tale til Bedsteforældre for Asyl’s 3. årsdag
under titlen ’En værdig udlændingepolitik’. Den er efterfølgende blev lagt på hjemmesiden på
adressen: http://www.una.dk/aktuelt/en-vaerdig-udlaendingepolitik.
Der blev i den forbindelse opfordret til, at man sender ind til Sekretariatet (til Anne Marie), hvis man
har noget til hjemmesiden.
Lave Broch gjorde opmærksom på sin udtalelse til Arbejderen vedr. klyngebomber (efterfølgende
bragt den 13. oktober).
Mødelederen takkede for god ro og orden.
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