Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde 30. november 2011
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Lave Broch, Flemming Thøgersen, Morten Thulstrup,
Bente Rich, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Jørn Boye, Tue
Magnussen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen
Ikke til stede: Torben Jacobsen, Jens Vexø, Bente Nielsen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Bent
Christensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2011
Referatet blev godkendt.
Der blev dertil anmodet om, at forslag til dagsorden og sager, der ønskes behandlet, indsendes i
god tid iht. forretningsordenen.
2. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 5. november 2011
Der var ingen bemærkninger til referatet. Det blev dog pointeret, at det er vigtigt at fremsende
udtalelser i god tid forud for møderne af hensyn til at sikre god proces - der var for travlt denne
gang med for mange udtalelser, der kom for sent, og medlemmerne skal have mulighed for at
forberede sig, ligesom repræsentanter for kollektive medlemmer skal have mulighed for at tjekke af
med deres bagland.
Tre udtalelser blev sendt videre fra repræsentantskabet til bestyrelsen, med mandat til at arbejde
videre på baggrund af repræsentantskabets diskussion:
’G20 kan ikke stå alene’ blev den 11. november vedtaget efter elektronisk høring i
bestyrelsen.
Udtalelsen ’Afskaf terrorlisterne og fasthold eksisterende folkeret’ blev vedtaget. Tue
Magnussen ønskede sine forbehold til udtalelsen føjet til referatet (se bilag).
Udtalelsen vedr. Tyrkiet skal igen behandles af menneskerettighedsudvalget, og det
forvendtes, at den bliver skrevet om til en opfordring til udenrigsministeren om bl.a. at
handle på de alvorlige fængslinger, der er sket i Tyrkiet.
På baggrund af høringsprocessen blev det nævnt, at det kunne være en god ide, at indskrive
procedure for elektronisk høring i forretningsordenen.
3. Økonomi
Regnskabsoversigten for årets første tre kvartaler blev behandlet. Overgangen til det nye
bogholderisystem tager tid og volder en del kvaler, men det forventes at et bedre system end det
nuværende snart fungerer.
Der blev gjort særlig opmærksom på den individuelle kontingentindtægt, en central konto (selvom
lille), hvor budgettet ikke vil blive opfyldt. Det er en påmindelse til os alle om, at vi stadig skal gøre

en indsats. Budgettet for 2012, vedtaget af bestyrelsen den 25. august, bør revideres iht.
regnskabet, som det ser ud, når året er slut.
Der blev bl.a. efterspurgt en systematisk henvendelse til potentielle kollektive medlemmer,
herunder politiske partier. Hertil blev det understreget, at medlems- og oplysningsudvalget ikke er
ansvarlig for at udføre aktiviteterne selv – ansvaret herfor ligger hos de politiske udvalg, i den
udstrækning det kan flettes ind i øvrige aktiviteter. Der var til mødet udsendt Idé-katalog fra
udvalget, der opsummerer indkomne forslag og ideer til brug og inspiration for udvalgene.
4. Dansk EU-formandskab – indspil fra FN-forbundet?
Flemming Thøgersen, Lave Broch og Jørgen Estrup vil forme et ad hoc-udvalg, der følger EUformandskabet i det første halvår 2012.
5. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
De tidligere separate medlems- og oplysningsudvalg er blevet lagt sammen, og det nye
kommissorium blev godkendt med en tilføjelse vedr. ’public service funktionen’.
Repræsentationsbeskrivelserne for UNICEF Danmark, Auschwitz-udvalget, Den danske Burmakomité, Dansk Flygtningehjælp og Østersø NGO Netværk Danmark blev taget til efterretning.
Det blev henstillet, at beskrivelserne bliver holdt i overordnede vendinger, og ikke er for
specifikke med datoer eller konkrete begivenheder, der hurtigt bliver uaktuelle.
Ole Olsen er indtrådt i Rådet for Institut for Menneskerettigheder i stedet for Jørn Boye.
Referater fra udvalgene blev taget til efterretning.
Handlingsprogram for Kurdere i Mellemøsten opfattes af bestyrelsen som udkast til
handlingsplan for Menneskerettighedsudvalget; der opfordredes til at udvalget udformer
politikpapir.
6. Meddelelser og kort status på ”siden sidst på FN-fronten”
Deltagelsen i Ruslandskonferencen var blevet kritiseret af Tue Magnussen; kritikken er blevet
imødegået bl.a. via mail-korrespondance med Dansk Russisk Forening. FN-forbundet ønsker fortsat
at indgå i den årlige Ruslandskonference, og ønsker i den forbindelse et tættere samarbejde om
indholdet.
En debat om regeringens forslag om et Fredsinstitut, der skal etableres under en
forskningsinstitution, blev efterspurgt.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der blev udtrykt ønske om fremadrettet afslutning på UPR-konferencen den 12. december 2011
Mødet blev hævet.

