Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 2. december 2013
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Andreas Hansen, Bente Rich, Jørn
Boye Nielsen, Ole Olsen, Karsten Fledelius og Asger Petersen
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Lave Broch, Torben Jacobsen, Anders Trelborg, Bente Nielsen, Miriam Moazzeni, Rasmus
Gyldenkerne Nielsen, Jens Vexø, Linda Herzberg, Susanne Langer og Majid Tim Zakaria
1)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2013
Referatet blev godkendt.

2)

Opfølgning på Repræsentantskabsmødet den 2. november 2013
*Referatet blev fremlagt og taget til efterretning.
*Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i kølvandet på Repræsentantskabsmødet blev diskuteret.
Resultatet var overvejende positivt, dog med flere kommentarer i forhold til tidsrammen, der (igen) var
meget presset. Det blev foreslået, at fremlæggelserne af strategi- og handlingsplan kunne fokuseres
mere på det sidste halve år ’siden sidst’. Et stort flertal ønskede mere tid, men bestyrelsen skal i så tilfælde være opmærksom på det øgede ressourceforbrug. Det blev bemærket, at der også efterspurgtes
workshops, som en form for involvering. Det vil blive overvejet igen i tide inden næste Repræsentantskabsmøde den 26. april 2014.

3)

Strategiprocessen og forberedelse af landsmødeprocessen
*Et kort resumé med nedslag i medlems- og målgruppeundersøgelsen blev præsenteret, et ’koncentrat’
med de mest væsentlige konklusioner. Det er værd at læse, f.eks. at den vigtigste årsag til, at nye medlemmer melder sig ind i FN-forbundet, sker på baggrund af et ønske om at støtte FN-sagen, ikke aktiviteter – og at dertil efterspørges aktiviteter udenfor København. Lokalforeninger vil gøre vores arbejde
mere dynamisk. Vores ’studiestart’-arrangementer rundt om i landet er en del af det, men langt fra
nok. Måske vi også skal til at starte med at kigge på folk, der ikke ligner os selv, og ikke bare studerende.
*SWOT-analysen er blevet revideret og efterfølgende systematiseret i en handlingsorienteret matrix.
Forslaget til handlinger/indsatsområder (ikke prioriteret), skal danne baggrund for Landsmødets strategi- og handlingsplan, så der er en skarp tidsplan i forhold til det videre arbejde. Der var en bred tilslutning til papiret samt tidsplanen (dog med den enkelte ændring, at principprogrammet påbegyndes senest den 10. april 2014).
*Mødeplan for 2014 blev godkendt. Der er desværre sammenfald mellem Forbundets Repræsentantskabsmøde og Dansk-Russisk Forenings Landsmøde i april.
*En oversigt over sekretariatets funktioner og lønnede/fastansatte medarbejdere fra 2008 til 2013 blev
præsenteret til orientering.

4)

Økonomi
Hovedkassereren præsenterede den seneste opgørelse. Der er et efterslæb på grund af en manglende
bogholder, og sekretariatet er belastet af et særdeles højt aktivitetsniveau. Medlemskontingenter er
kun på halvdelen af det budgetterede (men hav in mente, at denne opgørelse er fra august). Vi skal have styr på kontingentbetalingen, vi skal have styr på bogholderifunktionen. De store poster, f.eks. Tipsog Lottomidlerne kommer, så årsresultatet er ikke så bekymrende. På projektindtægtssiden bliver det
dog svært at nå de 60.000,-, da vi ikke har fået de projekter, der kunne give tilskud til administrationsside. Generalsekretæren tilføjede, at projektindtægter- og udgifter i princippet skal stemme overens,
men periodisering gør det vanskeligt. Lønudgifterne er lavere, fordi bogholderifunktionen ikke har været besat gennem det sidste 1 ½ år, men opvejes delvist af udgifterne til regnskabsassistancen fra DGI.
Organisatoriske møder kommer til at gå over budgettet.
Der blev spurgt til, hvad forretningsudvalget gør sig af overvejelser i forhold til bogholdersituationen.
Formanden svarede, at det er vanskeligt at tage en konkret beslutning, selvom funktionerne på sekretariatet ikke er optimale. Der skal også tages højde for nogle personaleudviklinger på sekretariatet. FU
har gerne villet tættere på et samlet årsresultat, men har givet håndslag på en løsning inden næste bestyrelsesmøde.

5)

Indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
*Kredsene og lokalnetværkene;
- der har været afholdt debatmøde i Aarhus i samarbejde med Folkeuniversitetet, men desværre kun få
tilmeldte (25).
- Københavnskredsen afholdt igen i år en vellykket Kulturnat med 70 fremmødte henover aftenen. Aktive fra udvalgene var godt repræsenterede, og det havde været en aften præget af gode, uformelle
samtaler med et godt flow. Næste samarbejde er med Menneskerettighedsudvalget på den forestående Menneskerettighedsdag.
*Medlems- og oplysningsudvalget havde ingen aktivitet at rapportere om.
*Projektudvalget havde ikke haft afholdt nogen møder, men havde dog haft en snak med Asser Mortensen om kommende kurser, da tre EU-ansøgninger til næste år var blevet afvist. Et kursus, Culture &
Language Learning, havde været afholdt siden sidst i Slette Strand. Om end det var lidt i udkanten af
vores politiske fokus, var det forløbet fint og havde givet en god interesse i Forbundets arbejde.
*Reformudvalget havde ingen aktivitet at rapportere om.
*Menneskerettighedsudvalget havde siden sidst afholdt to fyraftensmøder om hhv. trafficking og statsløse, kørt et samarbejde med KULU om en række kvindearrangementer og med Københavnskredsen på
den 10. december på Menneskerettighedsdagen, hvor de sætter fokus på UPR-processen, der også vil
blive dækket i GLOBAL og på hjemmeside. En udtalelse om Israel s seneste initiativ til 24.000 bosættelser blev godkendt med få ændringer, Lave og Ole ville tage fat om sidste fase.

*Bæredygtighedsudvalget; arbejder på papiret om civilsamfundets inddragelse, der gerne skal kunne
fungere som afsæt for forskellige handlinger. Færdiggørelse forventes til næste bestyrelsesmøde med
endelig færdiggørelse 5. marts 2014. Dertil er der et samarbejde i støbeskeen med Københavns Universitet om en række debatmøder.
*Fred og konfliktløsningsudvalget: Forestående er Vestsahara-konferencen lørdag den 18. januar 2014,
der afholdes med støtte fra Lannung-fonden. De oplyste også om den positive nyhed med etableringen
af Center for Konfliktløsning.
6)

Meddelelser og kort status på ’siden sidst fra FN-fronten’
*Den eventuelle sammenlægning mellem NGO Forum, Concord Danmark og 92 Gruppen fortsætter
umiddelbart uden 92 Gruppen.
* Af andre nævneværdige arrangementer blev omtalt:
- Civilsamfundstræffet
- Kurset på Slette Strand, ’Culture and Language Learning’
- Ruslandskonferencen
- KULU-samarbejdet
- WFUNA-møde i Bruxelles med deltagelse af næstformanden
- Stop Sult Fonden har indsamlet 140.000 kr. i oktober måned takket være Soroptimisterne

7)

Kommende møder og aktiviteter
Der henvistes til den udsendte kalender.

8)

Politisk diskussion
*Vedr. GGGI-sagen; Formanden henledte opmærksomheden på debatindlægget fra Henning Kjeldgaard
om GGGI og den forvredne behandling, der har været af bistandskriterierne i støtten til organisationen,
når man tænker på, hvor lidt man kendte til den, og hvor meget inflation, der er gået i begrebet green
growth – når man egentlig ikke ved, hvad det dækker over.
*Ole Olsen orienterede om frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA, der pågik, og muligheden for
etableringen af en mekanisme, ISDS (Investor-State Dispute Settlements), der pludselig vil give meget
magt til erhvervslivet (frem for statsregulering), hvad der er meget problematisk. Det vil blive noget,
der Menneskerettighedsudvalget vil følge nøje. Der er en ærgerlig tendens også i FN-systemet til at
sidestille erhvervslivet som civilsamfund.

9)

Eventuelt
Formanden takkede for god ro og orden.

