Bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 27. november 2014
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen,
Anders Trelborg, Andreas Hansen, Jens Vexø, John Kierulf, Jørn Boye Nielsen, Line Drewes, Nana Sofia
Hansen, Ole Olsen, Jolanta Gaizutiene, Karsten Fledelius, Louis William Møllerfors
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen
Ikke til stede: Jesper Andersen, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni

1. Introduktion
Næstformanden bød velkommen, Sekretariatet og den nye bestyrelse blev præsenteret for
hinanden med en kort præsentationsrunde. Formanden supplerede og så frem til de næste to års
arbejde sammen: ”Der er en stor dagsorden foran os i FN-forbundet, den er vi alle sammen med til
at løfte.”
Der blev orienteret om de gældende vedtægter, vedtaget på Landsmødet. Mht. observatører så
inviteres 1. suppleanterne ligesom formændene fra hhv. Københavns- og Nordjyllandskredsen.
Forretningsudvalgets forslag til forretningsorden blev fremlagt og debatteret. Der blev efterlyst en
mere eksplicit ordlyd i forhold til medlemmer af bestyrelsesudvalgene, hvor der havde været en del
usikkerhed i forhold til adgang til udvalgene for ikke-valgte medlemmer. Samtidig blev der givet
udtryk for, at bestyrelsen ikke ønskede at sætte bestyrelsesudvalgene ind i alt for bureaukratiske
rammer. Bestyrelsen bestemte, at eventuel fremtidig udelukkelse af ikke-valgte medlemmer til at
deltage i udvalgene, skulle ske på baggrund af den etablerede præcedens.
Evaluering af Landsmødet; både den overordnede stemning på Landsmødet og
evalueringsskemaerne viste tilfredshed. Balancen i landsmødets dagsorden var bedre end
forudgående år, om end ikke helt i hus endnu i forhold til de mange tunge punkter og ikke mindst
udtalelser, selvom brugen af workshops netop til udtalelser virkede rigtig godt. Workshops
krævede dog bedre forberedelse. Det blev også henstillet at overveje, hvor meget tid, der bruges
på forberedelserne til landsmødet i forhold til de knappe ressourcer, samt om fremtidige
landsmøder behøver vare to dage.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt & taget til efterretning

2. Økonomi
Hovedkasseren orienterede; det er bestyrelsens ansvar at holde øje med og sikre en fornuftig
økonomi. Den forgående bestyrelse havde set og godkendt det foreliggende, reviderede budget for
2014-16, der viste et lidt større underskud end forventet, særligt på grund af den ekstra
regnskabsassistance, der var nødvendig i perioden, sekretariatet fungerede uden bogholder. Den
foregående bestyrelse havde også besluttet et udgiftsstop for ikke planlagte udgifter 2014 ud.
Tilskuddet over finansloven dækker det meste af driften, men det er afgørende, at Forbundet finder
eksterne projektmidler.
Der blev gjort opmærksom på, at kontingentindtægten ligger pænt i forhold til det budgetterede.
Bl.a. har Enhedslisten for nylig meldt sig ind som kollektivt medlem, som de fleste andre
folketingspartier allerede er det. Der er bedre styr på medlemsadministrationen efter den nye
bogholder er kommet til, så på den front er der grund til at være optimistisk.
Samtidig ledes der efter muligheder for et billigere lejemål, ligesom der blev diskuteret muligheder
for udgiftsdækning i eksisterende lejemål. Forslaget til priser for brug af sekretariatslokalerne til
møder o.lign. blev diskuteret, og det blev understreget, at det ikke er med henblik på at drive
udlejningsvirksomhed – det er simpelthen for at dække udgifterne i forhold til de efterhånden flere
og flere møder. Prisen var regnet ud i forhold til det årlige forbrug og leje. Det blev foreslået at
justere lidt på de foreslåede priser, så de ikke dækkede de faktiske udgifter, men blev hhv. 200,- kr
i timen / 1.000,- kr. for et dagsmøde.
Indstillingen inkl. de generelle retningslinjer for brug af lokalerne blev tiltrådt med accept af
fleksibilitet i relation til kollektive medlemsorganisationer.

3. Kort status på de væsentligste igangværende aktiviteter
Generalsekretæren orienterede og gjorde opmærksom på den interne mødeoversigt, der er god for
bestyrelsen at holde sig orientere i. Af de større ting, der havde været siden Landsmødet var den
fælles ngo-kampagne med Globalt Fokus i forhold til Regeringens forslag om beskæringer af
udviklingsbistanden. I den umiddelbare fremtid var et fyraftensmøde om menneskerettighederne i
Nordkorea, og en Palæstinadiskussion i forbindelse med Fred & Konfliktløsningsudvalgets
julehyggemøde. Dertil arbejdes der på en større konference om FN-reformer med
Folketingsgruppen i februar eller marts.

4. Realisering af strategi- og handlingsplanen
Dokumentet er vedtaget af Landsmødet, og skal følges op af bestyrelsen. Bestyrelsesudvalgene
skal derfor tage udgangspunkt i den fælles linje, bestyrelsen fremsatte til landsmødet med strategiog handlingsplanen, og lade den fungere som ramme, når de næste to års arbejde planlægges.
Dertil skal også arbejdes videre med principprogram samt overordnet strategi for FN-forbundet.

5. Interne udvalg og eksterne repræsentationer
Der var fremsendt bilag om Forbundets tidligere nedsatte udvalg og evt. ny- og genoprettelse samt
eksterne repræsentationer til bestyrelsens overvejelse. Fsva. sidst nævnte vil de eksisterende
repræsentationer fortsætte frem til næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vil tage stilling hertil.
Fsva. udvalgene var der enighed om at fortsætte den tidligere struktur med de politiske udvalg
indenfor menneskerettigheder, fred og konfliktløsning, bæredygtig udvikling og FN-reform. Dertil de
to organisatoriske: medlems- og oplysning og projektudvalget.
Der var tilslutning til udvalgsstrukturen.
Som formænd for bestyrelsesudvalgene valgtes Lave Broch for fred og konfliktløsningsudvalget,
Andreas Hansen for bæredygtig udvikling, for menneskerettighedsudvalget: Karsten Fledelius, for
reformudvalget: Torben Jacobsen, for medlems- og oplysningsudvalget: Trine Marqvard Jensen og
for projektudvalg: Anders Trelborg
Forslaget til retningslinjer blev taget godt i mod, især i forhold til oplægget om bedre koordinering
udvalgene i mellem. Der blev opfordret til at tænke mere på vegne af hele bestyrelsen for at lade
FN-forbundet fremstå mere samlet. Det blev foreslået at afholde 1-2 fællesmøder for udvalgene på
tværs for at fremme dialogen, udvalgene imellem, og især mellem de organisatoriske og de
politiske, eventuelt ved at lade en repræsentant fra de politiske udvalg sidde med til de
organisatoriske møder og således sikre en større grad af vidensdeling. Udvalgsreferaterne er dog
den primære informations kilde.
6. Forslag til mødeplan for 2015 blev godkendt, inklusiv heldagsmøde søndag den 1. februar.
7. Der blev orienteret om afholdte udvalgsmøder, men der var ingen indstillinger fra tidligere
udvalg for bestyrelsen at forholde sig til
8. Evt.
Mødet blev hævet i god ro og orden.

