Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2012
Til stede: Jørgen Estrup, Jørn Boye, Bente Nielsen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Flemming Thøgersen,
Bente Rich, Torben Jacobsen, Linda Herzberg, Tue Magnussen, Jens Vexø og Bent Christensen.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson (referent)
Ikke til stede: Miriam Moazzeni, Morten Thulstrup, Karsten Fledelius, Ole Olsen, Lave Broch og
Trine M.N. Jensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5. marts 2012
Referatet blev godkendt.
2. Landsmøde 2012
Peter Palshøj har sagt ja til at være dirigent; Medlems- og Oplysningsudvalget har diskuteret, at
der i stedet for et samlet eksternt oplæg arrangeres workshops, hvor der indenfor hvert politiske
hovedområde fokuseres på et hovedemne -- dette arbejder udvalget videre med at konkretisere.
Der blev mindet om indholdet i det papir, der var udsendt til sidste bestyrelsesmøde, herunder
særligt 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
På baggrund af beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne gav tilsagn
om at præsentere forslag til udtalelser på nærværende bestyrelsesmøde, var der forud for mødet
fremsendt to forslag til udtalelser, om Rio+20 og Syrien, og på mødet lå yderligere en skitse til
udtalelse om dansk handlingsplan for menneskerettighederne. Bestyrelsesmedlemmerne
kommenterede de enkelte udtalelser, som forslagsstillerne søger at indarbejde, så der kan sendes
et revideret forslag til repræsentantskabet; ellers fremsendes forslagene uændret.
Linda tog notater til udtalelsen om Syrien, der fremsendes til Ole. Torleif tog notater til udtalelsen
om Rio+20. Mht. udtalelsen om dansk handlingsplan for menneskerettighederne blev Tue bedt om
at udarbejde en udtalelse, der har en form, så den kan behandles af repræsentantskabet.
Der var udsendt aktivitetsoversigt for perioden oktober 2010 til marts 2012, og
bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om eventuelle korrektioner inden fredag.
4. Økonomi
Siden sidste møde er årsregnskabet udarbejdet, og årsrapport og revisionsprotokollat blev fremlagt
på mødet af hovedkassereren og uddybet af generalsekretæren. Ledelsesberetningen blev
diskuteret, og Tue anførte, at det skal tilstræbes at nedbringe revisionsomkostningerne og
intensivere aktiviteter til medlemshvervning. Sidstnævnte er Oplysnings- og Medlemsudvalget i
gang med.

På baggrund af de endelige tal for 2011 er økonomioversigten blevet opdateret, og tallene er
bedre end forventet; dog er situationen alvorlig, og bestyrelsesmødet i august skal se på budgettet
for 2013 igen.
5. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
5.1)

Oplysnings- og medlemsudvalget
Torben refererede til det udsendte referat; udvalget vil arbejde videre med idéen om
workshops under landsmødet. Udvalget er sammen med bl.a. skoletjenesten ved at
forberede Folkemødet på Bornholm.

5.2)

Projektudvalget
Flemming orienterede kort om status på ansøgninger og bevillinger.

5.3)

Menneskerettighedsudvalget
Bente Rich orienterede kort om det udsendte referat.

5.4)

Bæredygtighedsudvalget
Torleif orienterede kort om det udsendte referat. Der var ikke modtaget kommentarer fra
bestyrelsesmedlemmer til det udsendte strategiudkast fra Danida; udvalget arbejder videre
med høringssvar.

5.5)

Fred og Konfliktløsningsudvalget
Der er ikke afholdt møde i udvalget siden sidst. Der blev spurgt ind til brevet til Ban Kimoon vedr. R2P, som FN-forbundet er medunderskriver af.

6. Meddelelser og kort status siden sidst på FN-fronten
Der var udsendt oversigt til mødet.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der henvistes til den interne kalenderoversigt. Yderligere punkter blev henvist til de relevante
udvalg.
8. Evt.
Jørn deltog i møde om Irak-kommissionen og vil fremsende skriftlig orientering til bestyrelsen.

