Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012
Til stede: Jørgen Estrup, Karsten Fledelius, Ole Olsen, Jørn Boye, Bente Nielsen, Niels Johan JuhlNielsen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Bente Rich, Torben Jacobsen og Trine M.N. Jensen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen
Gæst: Aviva Bernstein
Ikke til stede: Linda Herzberg, Tue Magnussen, Miriam Moazzeni, Jens Vexø, Bent Christensen og
Morten Thulstrup
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. januar 2012
Referatet blev godkendt med tilføjelsen under punktet evt. om forretningsorden for
bestyrelsesmøder
2. Landsmøde 2012
Det udsendte papir blev gennemgået: Landsmødet afholdes den 27. – 28. oktober 2012 på
Københavns Rådhus. Der arbejdes videre med at få overborgmester Frank Jensen til at åbne
landsmødet. Det faglige tema bliver sandsynligvis R2P med særligt henblik på UNEPS-initiativet
(UN Emergency Peace support), der har vægt på det fredsbevarende.
I forhold til vedtægtsændringer blev nævnt: elektroniske afstemninger for bestyrelsen samt et
forslag, der vil nedsætte kravet om 4 måneders medlemskab, før man opnår stemmeret på
landsmødet
Det blev henstillet, at man er opmærksom på de forskellige deadlines, som skal overholdes for
udarbejdelse af forskellige papirer, herunder vedtægtsændringer, tilføjelser til aktivitetsoversigt,
politisk og organisatorisk beretning, strategi og handlingsplan.
3. Repræsentantskabsmødet den 21. april 2012
Udkast til indkaldelse og dagsorden blev godkendt. Mødet vil slutte af med debatmøde (åbent for
alle medlemmer) om bæredygtig udvikling og forventede resultater af Rio+20 ved Kim Carstensen,
FairGreenSolutions.
Med tanke på, hvordan tiden var presset grundet de mange og sent fremsendte udtalelser på det
sidste repræsentantskabsmøde, gav bestyrelsen tilsagn om, at udtalelser præsenteres på
bestyrelsesmødet den 11. april, og henstillede til det øvrige repræsentantskab, at søge at også
følge denne deadline.
4. Økonomi
Den økonomiske situation for Forbundet er alvorlig. Om end regnskabet er en smule bedre end
budgettet for 2011, fortsætter egenkapitalen med at mindskes. Nogle af de mest markante
afvigelser fra det budgetterede er hhv. en stigning på lønningsposten og administrationssiden,

hvor der til gengæld er sparet. Det har været et stærkt ønske ikke at skære i posten for
aktiviteter.
Fsva. budgettet for 2012 – 13 påregnes stadig et underskud. En længere, konstruktiv diskussion
førte til, at de fremlagte budgetter blev godkendt. Samtidig blev det besluttet, at budgettet for
2013 tages op til revision på bestyrelsesmødet i august. Til den tid vil det være klart, hvor mange
af de ti projektansøgninger, der er ude lige nu, som er gået igennem, og hvorvidt det vil være
nødvendigt at justere budgettet omkring aktiviteter, sekretariatets normering eller udgifter til
lokaler for at undgå en fortsat negativ balance.
Det blev bemærket, at afkastet af projektindtægterne er meget småt, især set i lyset af Strategiog handlingsplanen 2010-12, hvori det efterstræbes at FN-forbundet bliver en projektbærende
organisation. Hvis det ringe afkast fortsætter må det overvejes, hvorvidt det er det rigtige spor at
gå ad – også i forhold til landsmødet og den kommende Strategi- og handlingsplan.
Det svenske FN-forbund har rejst sig igen efter en hård, økonomisk periode. Det skal undersøges,
om vi kan hente noget inspiration derfra.
5. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene


Principprogram-processen udskydes, men kan evt. tages med i Strategi- og handlingsplan
til behandling på landsmøde



Oplysningsudvalget arbejder videre med forskellige projekter: Folkemødet; samarbejdet
med UM og DJØF omkring karriere i FN bliver desværre ikke til noget i første omgang, men
der arbejdes videre med det i kredsen



Projektudvalget: Der har været meget at lave – 10 ansøgninger er ude i øjeblikket.
Indstillingen om at udvide udvalget med Jens Vexø blev godkendt.



Menneskerettighedsudvalget har netop færdiggjort ansøgning til studietur til Haag, og
afholder den 21. marts i samarbejde med SOS Racisme og Afrika Kontakt et debatmøde i
anledning af racismedagen. Burma komiteen lægges nu under Dansk El-forbund, og man
kan forvente en karakterændring, hvor der skal tages nogle formelle beslutninger fra FNForbundets side.
Der er en del tale om Institut for Menneskerettigheder i øjeblikket, hvor det opleves som
om ngo’erne skubbes ud på sidelinen. Der er høringsfrist den 19. marts for den nye lov
vedr. IMR, hvor Forbundet (og den øvrige ngo-kreds) arbejder på at få ngo’erne skrevet
klarere ind i loven. Der bliver dog efter al sandsynlighed ikke tale om et fælles høringssvar.
Det blev i øvrigt oplyst, at Erik Arnsted genindstilles som suppleant til IMR Bestyrelsen.
Bestyrelsen tog fremlæggelsen af referatet, med uddybende forklaringer, herunder punktet
om evt. deltagelse i markeringen af det uopklarede drab i Søllerødgade og
forretningsudvalgets beslutning, til efterretning.



Politikpapiret vedr. terrorisme blev fremlagt af Aviva Bernstien, og suppleret af Bente Rich.
Der var stor tilfredshed med resultatet. De få kommentarer, der var, vil blive sendt direkte
til Bente og Aviva.



Bæredygtighedsudvalget arbejder på et par arrangementer i løbet af foråret i Aalborg og
Aarhus om Rio+20, der også bliver temaet for FN-forbundets aktiviteter på Folkemødet.



Fred & konfliktløsningsudvalget oplyste, at studieturen til Vestsahara bliver udskudt for nu
pga. forsinkelser i det forberedende arbejde og afslag fra fondssøgning.
Dialogen med G4S har været en meget positiv proces; de har gjort meget mere end at
lytte til os.
Indstilling af Anne Berit Larsen som FN-forbundets repræsentant i RIKO blev godkendt

6. Meddelelser og kort status siden sidst på FN-fronten
Generalsekretæren oplyste om et møde for ledere af folkelige organisationer med udenrigsminister
Villy Søvndal og udviklingsminister Christian Friis Bach, hvor han havde haft mulighed for at
fremhæve det multilaterale arbejde
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der henvistes til den interne kalenderoversigt.
8. Evt.
Syrien, ACTA, pirateri blev foreslået som mulige emner at tage op i nærmeste fremtid – evt. med
udtalelser til Repræsentantskabsmødet

