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I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning – måske har I ikke lige fået
tygget jer igennem samtlige 18 sider, men forhåbentlig har I fået en idé om, hvad vi har
lavet siden sidste landsmødeperiode. Og det er ikke så lidt endda!

På sidste landsmøde gjorde Jørgen det klart i sin beretning, at vi i FN-forbundet var midt i
en omstillingsperiode med en medlemsudvikling, der gik den forkerte vej; der var derfor
hårdt brug for kreativitet; for ekspertise; og for mere aktivitet, så vi kunne få rettet skuden
op.

Og mere aktivitet har vi så sandelig fået! Vi har afholdt debataftener, train-the-trainer
seminarer, konferencer og spilworkshops og deltaget i paneldiskussioner og konferencer
og møder i ind- og udland; vi har delt æbler ud, sagt Nej til Vold mod Kvinder, været på
Folkemødet på Bornholm og åbnet dørene i Store Kongensgade på Kulturnatten; vi har talt
med politikere på deres Landsmøder, vi har været rundt på landets universiteter og talt
med studerende; vi har flere gange lavet fællesarrangementer med FN-forbundets Venner,
og vi har genoplivet vores Folketingsgruppe.

Så sent som i onsdags lancerede vi brætspillet Verden på spil, og snart relancerer vi
skoletjenestens mest populære spil ’I samme båd’ i et nyt, flot design. I november har vi
hele to studieture på programmet – en til Vestsahara og en til de internationale domstole i
Haag. De efterfølges af en tredje studietur til New York til foråret. Så, som I kan høre, har
vi faktisk haft rigtigt travlt. Og det er faktisk rigtigt fedt!

En af de rigtig positive udviklinger er, at vi har fået vendt nedgangen i medlemstallet til en
lille stigning i medlemmer. På sidste landsmøde havde vi helt nøjagtigt 201 individuelle
medlemmer og 29 kollektive, og nu har vi 251 individuelle og 34 kollektive. Det virker jo
kun som en lille stigning, men det er trods alt en stigning!

1

At tallet ikke er højere, tror vi hænger sammen med, at vi endnu ikke har fået gjort det
muligt at betale kontingent online. Fra de nye medlemmer, som vi hverver til studiestart og
andre steder, ved vi, at vores indmeldelsesproces virker tung og besværlig. Det arbejder vi
selvfølgelig på at få lavet om, så det bliver hurtigt og nemt at melde sig ind og betale
kontingent. Det skal selvfølgelig også være muligt at tilmelde sig PBS, så betaling af
medlemskabet kommer til at gå helt automatisk.

En anden positiv udvikling i forhold til medlemmer, er stigningen i aktive medlemmer. Alle
vores politiske udvalg har i løbet af de sidste to år fået rigtig mange nye medlemmer.
Nogen af dem har fået fordoblet deres medlemstal, og det er vi rigtig glade for. Nye aktive
medlemmer betyder flere nye ideer og flere hænder til at føre ideerne ud i livet. Også
Københavnskredsen har fået flere nye medlemmer, hvilket også kan mærkes på deres
aktivitetsniveau.

FN-forbundets skoletjeneste har også mærket fremgang i aktivitetsniveauet. I København
har skoletjenesten ikke mindre end fordoblet antallet af skolebesøg siden sidste
landsmødeperiode, og Århus har også oplevet en pæn fremgang. Vi har efterhånden også
fået opbygget et godt samarbejde mellem skoletjenesten og medlems- og
oplysningsudvalget, som blandt andet har resulteret i, at vi nu er ved at lægge sidste hånd
på opdateringen af ’I samme båd’, som jeg nævnte tidligere.

På sidste landsmøde vedtog vi en to-årig strategi- og handlingsplan, ligesom vi også skal
gøre her i weekenden. I den havde vi opstillet en masse fokusområder, som vi ønskede at
prioritere i vores arbejde i perioden 2011-2012. Der var mange fokusområder, og der var
rigtig mange intentioner, og mange vil nok spørge, om vi så har nået det hele?

Jeg kan godt afsløre, at det har vi altså ikke. Men hvis I tager et kig på aktivitetsoversigten,
så har vi nået rigtig meget. Det er nok derfor, den fylder ikke mindre end 72 sider! Vi har
faktisk også nået meget, som ikke stod i vores oprindelige strategi- og handlingsplan for
perioden. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at FN-forbundet stadig er midt i en
omstillingsperiode, som hele tiden giver os nye udfordringer og rig mulighed for at lære og
at udvikle os. Netop derfor har vi i år for første gang afsat tid på landsmødet til at afholde
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workshops, hvor I som medlemmer kan være med til at gå i dybden med nogen af de
udfordringer, vi står overfor. Vi glæder os til at høre, hvad I kan byde ind med senere på
dagen.

Et af de punkter, hvor der er sket rigtig meget siden sidste landsmøde, er på
kommunikationsfronten. Kort tid efter sidste landsmøde kunne vi præsentere vores nye
medlemsblad Global, som sætter fokus på forskellige FN-relaterede emner – også dem,
som ikke nødvendigvis når ud i dagspressen. Global kommer i et ret flot og læsevenligt
format og udgives både som en printvenlig pdf og som et elektronisk magasin. Statistikken
for Global viser, at læsertallet er steget støt siden første nummer udkom i starten af 2011.
Dengang blev den elektroniske version af bladet åbnet 912 gange, det tal er nu steget til
over 3000 for det seneste nummer af Global! Antallet af folk, der åbner det elektroniske
blad er godt nok ikke det samme som antallet, der læser bladet, men det giver da en
indikation af, at vores medlemsblad bliver kendt af flere og flere. Det gennemsnitlige
læsertal ligger på 1100 pr nummer, hvilket er ret flot!

Hjemmesiden har også fået et gevaldigt løft i aktivitetsniveau. Sekretariatet sørger for at
udskifte nyheder flere gange om ugen, så hjemmesiden altid fremstår opdateret og
levende. Det har vist sig at være en god investering, for vi er gået fra i 2009-2010 at have
mellem 1500 og 2700 besøgende per måned til nu at have mellem 2400 og 4700
besøgende.

FN-forbundet er jo også på Facebook, og det har vi været siden starten af 2010. Der er
derfor ikke et sammenligningsgrundlag fra sidste landsmødeperiode, men jeg kan da
fortælle, at vi nu har knap 600 ”likes” og godt 1100 ugentlige besøg. Det er ganske flot,
synes jeg.

Generelt er vi kommet rigtig langt med vores kommunikation, men det betyder ikke, at vi
kan slappe af og lade stå til. Der er stadig udfordringer at tage fat på, og på
kommunikationsfronten er der især tre udfordringer, som vi gerne vil fokusere på fremover:
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1) Vi vil for det første gerne skabe genkendelse i vores kommunikation, så vores
medlemmer oplever en enslydende profil for diverse kommunikationer udadtil, det
være sig politikpapirer, pressemeddelelser, indmeldelsesblanketter, facebook osv
osv.

2) Et andet område, vi vil prioritere er, at skabe en følelse af ejerskab og loyalitet
blandt medlemmer til FN-forbundets kommunikationsplatforme, hvilket også vil
hjælpe til at sprede vores informationer.
Vi vil altså gerne have flere faste læsere af vores medlemsblad,
vi vil gerne have at folk benytter vores hjemmeside og Globalis, hver gang de
skal finde informationer som relaterer sig til FN-systemet eller vores arbejde;
og vi vil gerne have flere ’likes’, kommentarer og delinger på facebook.

3) Det kan nemlig alt sammen være med til at løse vores tredje udfordring, - at få
forankret kendskabet til FN-forbundet bredere i den danske befolkning.

En af grundene til, at vores kommunikation ikke altid er enslydende og går i lidt forskellige
retninger er, at vores politiske udvalgsarbejde også favner meget bredt. Vi vil rigtig mange
ting indenfor rigtig mange politiske områder, og det gør det svært at skabe en rød tråd i
vores arbejde og i vores kommunikation. Det er noget, vi skal arbejde meget med de
næste to år, så vi kan sikre, at vores mange aktiviteter koordineres bedre, så vi har
nemmere ved at kommunikere om dem. Vi har jo desværre heller ikke uanede ressourcer
på sekretariatet, hverken af den menneskelige eller den økonomiske slags, så det er rigtig
vigtigt, at vi får koordineret vores politiske arbejde på tværs af udvalgene og opbygget en
pålidelig profil for brugerne af vores medier.

I eftermiddag vil jeg fremlægge hovedpunkterne i vores strategi- og handlingsplan for de
næste to år, og bagefter håber jeg, at rigtig mange af jer vil være med til at give
konstruktive indspark til planen og til vores arbejde generelt i de tre workshops, vi har
planlagt. Jeg glæder mig til at få jeres holdninger mere aktivt i spil.
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Til sidst vil jeg på vegne af mig selv og resten af forretningsudvalget da lige slutte med at
takke for alle de gode ideer, alle de mange frivillige arbejdstimer og det store engagement,
som ligger til grund for de mange aktiviteter, vi har kunnet gennemføre i løbet af de sidste
to år.

5

