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Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen, Tue Magnussen, Jørn
Boye Nielsen, Ole Olsen, Bente Rich og Jens Vexø.
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson (referent).
Ikke til stede: Lave Broch, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Christian Friis Bach, Miriam Moazzeni,
Karsten Fledelius, Bente Nielsen og Morten Thulstrup.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2011
Referatet af 25. august 2011 blev godkendt.
2. Principprogram for FN-forbundet
Ole Olsens havde bedt om kommentarer i to omgange, men havde ikke fået nogen konkrete
tilbagemeldinger på notatet ”Bør FN-forbundet have et principprogram?”, som var udsendt til sidste
bestyrelsesmøde. Efter en kort diskussion om proces og personer til udvalg for arbejdet, og efter at de tre
politiske udvalg blev opfordret til hver at have en ankerperson på processen, så vil Ole Olsen invitere
interesserede til opstartsmøde. Menneskerettighedsudvalget er allerede repræsenteret via Ole Olsen. Men
derudover havde FU spurgt Erik Arnsted om han vil deltage, og det vil han gerne. Fred og
Konfliktløsningsudvalget foreslog Lave Broch og for Bæredygtighedsudvalget blev Niels Johan Juhl-Nielsen
nævnt. Jørgen Estrup vil også deltage.
3. Økonomi
Bestyrelsen tog udkastet til ny kontoplan til efterretning.
4. Repræsentantskabsmødet den 5. november 2011
Udkast til dagsorden blev godkendt, herunder forslag til eksternt oplæg om terrorisme ved Ulf Henricsson;
bestyrelsen bad om en præcisering af oplæggets tema, samt rejste spørgsmålet om hvorvidt oplægget skal
være på svensk eller engelsk. Der var mange forslag til mødested, men ingen endelig afklaring.
Mht. udtalelser, så opfordredes udvalgene til inden næste FU-møde (13/10) at fremsende emneforslag og
eventuelle udkast til udtalelse, da de skal sendes ud i god tid til hhv. bestyrelsen og repræsentantskabet.
Eventuelle forslag til udtalelser kan derefter udsendes til repræsentantskabet den 31. oktober.
5. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
5a) Repræsentationskommissorier
Til mødet havde Torben Jacobsen skrevet om MS/Action Aid Danmark, men det var ikke udfyldt i fht.
Matrixen, og der blev efterlyst flere detaljer om FN-forbundets indsats. Matrixen udsendes igen og alle
opfordres til at udfylde det de skal. Udvalgsformændene skal følge op i forhold deres respektive områder.
5b) Fra udvalgene
Medlemsudvalget
Trine Jensen orienterede om den igangværende studiestartskampagne, hvor Trine selv har været i Aalborg
og på CBS, suppleret af Jørgen Estrup (konkret i fht. Odense) og Bente Rich (konkret i fht. RUC). Der blev
opfordret til opfølgningsaktiviteter -- herunder at udvalgene lægger deres arrangementer mere ud i landet,
så det også kunne understøtte spirende netværksdannelse, som kunne blive til egentlige kredse.
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Oplysningsudvalget
Referat fra Oplysningsudvalgsmødet den 22. september var udsendt på forhånd. Dertil har Trine foreslået
medlemsudvalget og oplysningsudvalget, at de to udvalg slås sammen, da aktiviteterne overlapper
hinanden. Der var opbakning til etablering af et nyt Medlems- og oplysningsudvalg.
Bæredygtighedsudvalget
Trine Jensen orienterede om udvalgsmødet den 27. september, herunder processen i forbindelse med
planlagt offentligt møde i januar med Connie Hedegaard om Rio+20-højniveaupanelets rapport.
Freds- og konfliktløsningsudvalget
Referat fra Freds- og konfliktløsningsudvalgsmødet den 19. september var udsendt på forhånd, og Jørn
Boye Nielsen supplerede med beretning om arrangementet på fredsdagen, den 21. september, og Frank
Aaens løfte om penge til et fredsinstitut.
Projektudvalget
Trine Jensen orienterede kort om udvalgsmødet den 21. september.
Menneskerettighedsudvalget
Ole Olsen orienterede kort om udvalgets arbejde, det offentlige møde om det arabiske forår den 29. august
og udvalgsmødet den 29. september. Jørgen Estrup orienterede om den besynderlige proces i forbindelse
med valg til suppleant til bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder, samt Instituttets planlagte
arrangement den 10. december om opfølgning på UPR-processen.
6. Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Brev afsendt til den tidligere på dagen udpegede nye udenrigsminister blev omdelt til orientering, og
bestyrelsen fik det nye regeringsgrundlag. Der blev opfordret til, at der også blev sendt brev til den nyvalgte
udviklingsminister.
Kalenderoversigt var udsendt på forhånd, og Torleif Jonasson orienterede om, at den største
landsdækkende aktivitet vi har deltaget i sidens sidste bestyrelsesmøde, var Verdens Bedste Nyheder den
9. september.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Forslag til mødekalender for 2012 blev godkendt, herunder at repræsentantskabsmødet afholdes lørdag
den 28. april, og at landsmødet afholdes i weekenden den 27-28. oktober 2012.
Tue Magnussen orienterede om baggrunden for sin ansøgning om støtte til deltagelse i Russel-tribunalet i
november 2011. Efter en kort debat med synspunkter for og imod, besluttede bestyrelsen, at der ikke skal
ydes støtte til Tues deltagelse.
Tue Magnussen orienterede om annoncen til støtte for en palæstinensisk stat, som Forretningsudvalget
havde afvist, da FN-forbundet ikke har haft indflydelse på indholdet i teksten.
I det hele taget mente bestyrelsen, at forslag om økonomisk støtte skal fremsendes i god tid til behandling i
respektive udvalg og med efterfølgende indstilling til bestyrelsen.
8. Eventuelt
Jørgen Estrup afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.
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