Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet
Tirsdag den 18. september 2012 kl. 17.00-19.15
Til stede: Jørgen Estrup, Jørn Boye, Flemming Thøgersen, Bente Rich, Tue Magnussen, Ole Olsen, Lave
Broch, Trine Marqvard Jensen, Karsten Fledelius, Bent Christensen, Torben Jacobsen, Bente Nielsen,
Niels Johan Juhl-Nielsen og Morten Thulstrup.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson (referent).
Ikke til stede: Jens Vexø, Linda Herzberg og Miriam Moazzeni.
1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. august 2012
Referat blev godkendt.

2) Landsmøde 2012
Ole Olsen fremlagde det udsendte papir med forslag til vedtægtsændringer. I landsmødematerialet vil
forslagene blive begrundet/forklaret nærmere. Bestyrelsen besluttede at bakke op om det fremlagte forslag.
Trine Marqvard Jensen orienterede om indholdet i det udsendte udkast til strategi- og handlingsplan. Der
blev diskuteret yderligere geografiske fokusområder, om hvorvidt papiret var for ukonkret/manglede
konkrete mål, om det manglede ”the bigger picture”, at det bør afspejle hvad der reelt kan udføres og hvad
der allerede er interesse for, en mere markant mediestrategi, om hvorvidt vi skal udvide vores målgrupper
og i givet fald med hvilke, herunder venskabsforeninger.
Det blev præciseret, at meningen var en ikke for konkret plan, at den skal være realistisk, og at den
efterfølgende skal kunne fyldes ud af bestyrelsen/udvalgene, Samtidig skal det bemærkes, at dette var et
første udkast. Udvalget bad om, at konkrete ændringsforslag blev fremsendt skriftligt så hurtigt som muligt.
Torleif Jonasson efterlyste de manglende bidrag til den organisatoriske beretning.
Medlems og oplysningsudvalget havde diskuteret, at formatet for de forskellige papirer i forbindelse med
fremtidige landsmøder burde ændres og blive mere brugervenlige.
Medlems og oplysningsudvalget havde også diskuteret, hvordan de foreslåede workshops skulle
tematiseres og gennemføres, og Trine Marqvard Jensen orienterede om overvejelserne, herunder at fokus
var på det organisatoriske, som tidligere fremlagt i bestyrelsen. Ønsket om ikke mindst at sikre de kollektive
medlemmers engagement blev understreget.
Torleif Jonasson oplyste, at der ikke var så mange tilmeldinger til landsmødet endnu, og at alle har et
ansvar for, at sikre en ordentlig deltagelse – hvortil Jørgen Estrup supplerede med opfordring til at sikre
opstilling af kandidater til bestyrelse og repræsentantskab. Det er vigtigt at også de kollektive
organisationer deltager. Der blev foretaget en runde, hvor de fremmødte bestyrelsesmedlemmer
tilkendegav hvorvidt de forventede at genopstille.
3) Økonomi
Flemming Thøgersen fremlagde forslag til revideret budget for 2012 og Torleif Jonasson omdelte budgettet
i revideret format, der passede med bogholderiets ændrede kontolinier. Bl.a. blev fremhævet, at indtægter
fra medlemskontingenter forventedes mindre end budgetteret – ikke p.gr. af vigende medlemstal, men p.gr.
af de nedsatte kontingentsatser. Dertil forventedes beløbet for indtægtsgivende aktiviteter at blive lavere
end budgetteret. De ændrede og endnu ikke fuldt afklarede forhold omkring regnskabsfunktionen blev
understreget. Der blev spurgt til enkelte tal, og der blev bedt om overvejelser vedr. hvor langt man vil/kan
gå ned mht. egenkapitalen. Budgetforslaget for 2012 blev tiltrådt af bestyrelsen.
Budgetforslag for 2013 og 2014 vil blive udarbejdet og fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

4) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
4.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Til mødet blev uddelt referat fra seneste møde. Tue Magnussen stillede detaljerede spørgsmål, der efter
bedste evne blev besvaret.
4.2) Projektudvalget
Flemming Thøgersen orienterede om det sidste møde i udvalget, herunder om studietur til FN/New York.
4.3) Menneskerettighedsudvalget
Jørgen Estrup orienterede om udvalgets arbejde, bl.a. om studieturen til Haag. Dertil orienterede Jørgen
Estrup om arbejdet i Institut for Menneskerettigheder, suppleret af Bent Christensen og Karsten Fledelius.
Erik Arnsted er blevet valgt til økonomiudvalget i bestyrelsen. Der er forsøg på begrænsninger af
NGO’ernes indflydelse i Rådet. Tue Magnussen ønskede på mødet at introducere nye forslag, som blev
henvist til udvalget.
4.4) Bæredygtighedsudvalget
Trine Marqvard Jensen orienterede kort om sidste møde, og Jørgen Estrup orienterede om sit kandidatur til
Danidas nye Bistandspolitiske Råd via hhv. NGO Forum og 92-gruppen.
4.5) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Lave Broch orienterede om det sidste møde, og nævnte udvalgets arrangement om FN’s
Våbenhandelstraktat den 2. oktober. Dertil medvirker udvalget i Københavnskredsens
Kulturnatsarrangement. Studierejsen til Vestsahara kommer nok til at koste 8.000,- at deltage i. Tue
Magnussen forsøgte at introducere nye arbejdsområder for udvalget, som umiddelbart blev afvist.
5) Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”.
Bæredygtighedsudvalget orienterede kort om deltagelsen i Verdens Bedste Nyheder, der igen gik godt,
mens Tue Magnussen problematiserede FN-forbundets deltagelse. Der var enighed om at foretage en
erfaringsopsamling før deltagelse i en ny runde.

6) Deltagelse i kommende møder og aktiviteter.
Flemming Thøgersen omdelte på vegne af Jens Vexø annonce om arrangement arrangeret af Østersø
NGO Netværket den 23. oktober.
Tue Magnussen kritiserede det planlagte arrangement den 24. oktober, og ønskede at nogen arrangerede
”noget bedre”. Kritikken blev ikke støttet, men supplerende forslag vil blive overvejet, hvis de fremkommer.
7) Eventuelt.
Der var ikke noget til punktet.

