Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde den 27. maj 2014
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Torben Jacobsen, Flemming Thøgersen, Anders
Trelborg, Andreas Hansen, Bente Rich, Ole Olsen, Jens Vexø, Asger Petersen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Lave Broch, Bente Nielsen, Jørn Boye, Miriam Moazzeni, Rasmus Gyldenkerne Nielsen,
Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Susanne Langer, Majid Tim Zakaria

Inden dagsordenen gik i gang præsenterede generalsekretæren FN-forbundets nye bogholder og
økonomimedarbejder, Jannie Dengaard, der blev budt velkommen. Formanden tog over. Han var
kommet lige fra den stiftende generalforsamling for den nye organisation (stadig uden navn), der
bliver resultatet af sammenlægningen af NGO FORUM og Concord Danmark. Dagsordenen gik i
gang.
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 10. april
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på repræsentantskabsmødet
./. Referatet blev godkendt.
./. Generalsekretæren præsenterede den foreløbige evaluering, for at bestyrelsen kunne havde
den med i overvejelserne til planlægningen af kommende repræsentantskabsmøder og
landsmøde. Det blev foreslået, at man kunne prøve med en strammere ordstyring for at undgå at
debatten stak i for mange retninger og evt. med tidsbegrænsning. Det var også værd at overveje,
om den tid, der blev brugt på udtalelser, var det værd i forhold til bl.a. medieomtale.
3. Strategiprocessen
./. Problemstillinger som kan/skal adresseres i et principprogram blev fremlagt. Ole Olsen
redegjorde for processen med principprogrammet indtil videre; det er en svær balance at ramme
mellem det tværpolitiske (brede) og det fagpolitiske (snævre), papiret må ikke være for langt, det
skal være præcist, der må også gerne være noget kant, så vi kan vise vej gennem mainstream’en i
forhold til vores synspunkter. Det er jo lidt en trosbekendelse, men det går fremad, og arbejdet
fortsætter!

./. Samling af succeskriterier/mål fra udvalgenes kommissorier. Generalsekretæren forklarede, at
det at kigge på succeskriterierne/målene i sammenhæng, forhåbentlig kunne hjælpe til at tænke
mere i en fælles retning, når der skal sættes nye mål op. Formanden supplerede, at det er tydeligt,
at nogen er meget generelle og nogen meget specifikke, bundet op på nogle udefinerede
målgrupper. Et gennemgående tema er (mangel på) synlighed, og måske dét kunne anspore til at
snævre målgrupper ind. Det handler også om ressourcer, om hvem sekretariatet kan eller skal
supportere?
4. Landsmødeprocessen
./. Forretningsudvalget havde, som noget nyt, foreslået et overordnet tema for den kommende
strategi- og handlingsplan, som ikke skal opfattes som en spændetrøje. Bestyrelsen var positive i
fht. ideen og var enige om at fortsætte arbejdet under overskriften, som foreslået fra FU, det vil
sige et fokus på den betydning FN har, og hvad der skal til for at sikre FN’s fortsatte relevans
fremover. Der vil blive arbejdet på en overskrift, der er lidt mere hensigtsmæssig i forhold til
formidling. Når der meldes ind fra udvalgene til strategi- og handlingsplanen, meldes der også ind
med succeskriterier (dvs. hvordan udvalgene vil realisere det).
5. Økonomi og sekretariatet
Hovedkassereren orienterede. Da den nye bogholder lige var tiltrådt, forelå der ikke nogle nye tal.
Der har været mange ting at rydde op i for hende, men ingen skeletter!
Et bestyrelsesmedlem udtrykte utilfredshed med den måde, kontingentopkrævningen havde
foregået på, og sammenlignede den tidligere indmeldelsesprocedure med den nuværende
procedure, som det svenske FN-forbund kan præstere.
Generalsekretæren redegjorde for processen, som ikke er uproblematisk. Det har været en meget
lang og meget hård proces at få strømlinet, og der bliver hele tiden holdt øje med bedre løsninger,
end den Conventus har givet, men som også skal være til at betale. I det mindste er de mange fejl,
der har været ved tidligere systemer og procedurer blevet reduceret. Arbejdet forsøges gjort så
godt som muligt indenfor de givne rammer og med de ressourcer, der er til rådighed.

6. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv.
./. Der forelå ingen indstillinger til bestyrelsen.
./. Medlems- og oplysningsudvalget havde i øjeblikket alene fokus på Folkemødet. Det bliver godt!
Næste store opgave bliver Landsmødet.
Det blev foreslået at oprette en kreds på Grønland, da det grønlandske hus havde udtrykt
interesse heri. Indtil videre blev der enighed om, at det var et spændende projekt, men ønsket
skulle selvfølgelig i sidste ende komme fra grønlandske medlemmer selv. Til en begyndelse kunne
man lave et fælles arrangement og undersøge interessen for at nedsætte en inspirationsgruppe.
./. Projektudvalget havde haft drøftelser med formændene fra to af de politiske udvalg med henblik
på mere sammentænkning, udvalgene imellem. Der afventes svar på to ansøgninger.
./. Menneskerettighedsudvalget havde afsendt deres del til det fælles NGO-høringssvar til
midtvejsrapporten til UPR-processen. Formanden konstaterede lidt trist, at der kun havde været 6
til det sidste udvalgsmøde, og at udvalget havde måttet aflyse arrangementet omkring
internetovervågning pga. manglende tilmelding. Et nyt arrangement i forbindelse med den
internationale dag mod tortur var dog i støbeskeen, hvor oplægsholder fra IRCT har givet tilsagn.
./. Bæredygtighedsudvalget: formanden havde lige været i Polen i forbindelse med ’State of
Europe’-projektet, der også havde givet anledning til en artikel på hjemmesiden. Dertil havde
udvalget en projektansøgning ude sammen med Københavns-kredsen om en større 2015 Måls
kampagne, hvad de var spændte på udkommet af.
7. Meddelelser og kort status på siden sidst fra FN-fronten
Generalsekretæren henviste til bilagsoversigten, men fremhævede dog for bestyrelsen særligt at
være opmærksom på stiftelsen af United Nations Youth Association Denmark (UNYA-DK) med
hvem der var en god dialog og spændende muligheder i fremtiden, samt sammenlægningen af
NGO Forum og Concord Danmark.
Henvendelser fra Esbjerg Fredsbevægelse og Dansk Marrokansk Forum vedr. hhv. medlemskab
og samarbejde afventede formanden for Fred og Konfliktløsningsudvalget.

8. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Folkemødet var det næste store på programmet, og i år har Forbundet udvidet sine aktiviteter
kraftigt udover det traditionelle Model UN for ungdomspolitikere. Det har været en positiv proces og
et godt samarbejde med UNICEF Danmark, der ’hoster’ Forbundet i år.
9. Politisk diskussion
Syrien-konflikten blev diskuteret. Forslag til udtalelse: ’Danmark bør give permanent asyl til syriske
flygtninge’ blev godkendt.
10. Evt.
Der blev gjort opmærksom på, at Bedsteforældre for asyl også ville være på Folkemødet

