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FN-forbundets bestyrelsesmøde - den 4. februar 2021 
 

Til stede: Jens Christian Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marqvard 

Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederichsen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Theresa 

Hansen, Lena Jørgensen, Jørgen Estrup, Mette Gjerskov, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen,  

Victoria Davidsen (observatør, 1. suppleant), Fidahije Saliji (observatør, Københavnskredsen) 

Ikke til stede: Mette Annelie Rasmussen 

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent) 

 

  

1.    Formalia 

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december 2020 blev godkendt. 

Kommentar: Siden sidste møde er IMR’s asyludvalg blevet nedlagt, så den eksterne 

repræsentation nævnt i referatet skal ikke besættes. 

 

2. Landsmøde 2021  

Der planlægges efter at kunne afholde Landsmødet 2021 fysisk, med mulighed for virtuel 

deltagelse. Hvis Covid-19 ikke tillader det, bakker bestyrelsen op om en onlineløsning. Det skal 

sikres, at afstemninger kan holdes hemmeligt. 

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingerne: 

 Dato: 29.maj 2021 

 Sted: Fyn (nærmere lokation følger senere) 

 Tid: 9.45-15.30 for selve landsmødet, fulgt af debatmøde og socialt samvær. 

 Indhold: Dagsorden jf. vedtægterne 

 Mulighed for at søge delvis rejserefusion 

 Deltagergebyr: 125 kr. individueller/kollektive medlemmer. Pensionister og ledige 75 kr. 

Onlinedeltagelse gratis. 

 Budgettet (som tager udgangspunkt i sidste år, men først kan blive mere præcist efter lokaler 

mm er på plads). 

Deadlines: Indkaldelse udsendes inden 28/2; ændringsforslag til dagsorden og vedtægter skal 

modtages inden 30/3; endelig dagsorden og eventuelle ændringsforslag til vedtægterne udsendes 

til medlemmerne inden 30/4; tilmelding og opstilling til FU og bestyrelse inden 16/5. 

 

På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen indstille årsregnskabet samt status for Strategi- og 

handlingsplanen, som derefter skal godkendes på landsmødet. 

 

3. Arbejdsplaner 

Bestyrelsen så på udvalgenes arbejdsplaner pt., og godkendte fred og konfliktløsningsudvalgets 

reviderede arbejdsplan. 

Der blev bedt om, at det i arbejdsplanerne udvælges FN-dage, udvalget vil markere, så det kan 

koordineres med sekretariatet. Manglende dage bedes tilføjet inden næste bestyrelsesmøde. Der 

opfordres til, at indtænke gode opslag på de sociale medier i forbindelse med mærkedagene, og at 

bruge hinanden i deling af budskaber og opslag på sociale medier – både gennem kollektive 

repræsentation, personlige følgere m.m. 

Bestyrelse, udvalg, kredse mv. blev opfordret til at gennemlæser planerne, så der er overblik over, 

hvor der er overlap og mulighed for samarbejde på tværs. 

Der skal fokuseres endnu mere på partnerskaber – f.eks. aktiviteter/events, hvor organisationer, 

folketingsmedlemmer, erhvervsliv m.fl. involveres. Dette gælder ligeledes i forhold til større 

projekter – og ansøgning af midler til disse. 
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Fremover ønskes planerne godkendt samlet. På sigt vil det være hensigtsmæssigt, at planerne 

indføres i en matrix, så det er nemt at finde rundt i dem og gøre opdateringsarbejdet nemmere. Der 

skal også tænkes over en overskuelig form, hvorved udvalgene løbende kan holde bestyrelsen 

orienteret om aktiviteter – det gælder også projekter, der løber over længere perioder. 

Fælleselementer i en matrix: Plan, indhold, aktiviteter, tid, tovholdere, mærkedage, SOME – og i et 

digitalvenligt format. 

 

4. Indstillinger 

4.a Evaluering af internationale projekter  

Evalueringen af internationale projekter er nu færdig, og indeholder en række anbefalinger, som 

skal benyttes i projektarbejdet fremover. Erfaringerne skal endvidere reflekteres i 

økonomistrategien. Der blev opfordret til at vores arbejde og projekter bliver mindre hemmelige. De 

skal spredes mere – og vi skal blære os mere. Bestyrelsen godkendte evalueringen. 

 

4.b Indstilling vedr. konference om Uigurerne 
Menneskerettighedsudvalget indstillede at FN-forbundet afholdt en mini konference om 

undertrykkelse af Uigurerne. Bestyrelsen fandt initiativet relevant, men anbefalede udsættelse til at 

fysisk afholdelse er mulig.  

 
4.c Nedsættelse af ad hoc-udvalg  
I FN-forbundets strategi og handlingsplan opfordres bestyrelsen til at tage ansvar for, at der 
udarbejdes fire separate strategier. Arbejdet med den første, økonomistrategien, er i gang.  
Medlems- og oplysningsudvalget har udarbejdet input til kommunikationsstrategi og til strategi for 
medlemshvervning og -pleje. 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte ad hoc udvalg, der skal i gang med at udarbejde en 
kommunikationsstrategi. Det tilsigtes, at der i udvalget er bredde i forhold til geografi, erfaring, 
kredse/netværk og de politiske udvalg. Udvalget består nu af: Kim, Theresa, Holger, Victoria, Finn, 
Lena (indtil videre), Fidahije (indtil videre), samt Anne Marie (sekretariatet) – endvidere er Jens 
Christian med på møde og/eller kommunikationstråden. Der opfordres til, at udvalget kontakter 
relevante personer med kommunikative erfaringer og viden blandt FN-forbundets venner. Kim blev 
bedt om at indkalde til det første møde i udvalget. 
 
4.d Indstillingen vedrørende medlemskab af Kvinderådet 

Menneskerettighedsudvalget indstillede, at FN-forbundet søgte om optagelse i Kvinderådet, der 

også er kollektivt medlem af FN-forbundet. Det årlige kontingent er pt. 2.400 kr., fordi vi har under 

500 medlemmer, men det stiger, hvis vi kommer over. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

5. Økonomi  

5.a Status på forventet resultat for 2020 

Hovedkasseren orienterede kort om økonomien. Siden udsendelsen af økonomioversigten er der 

bevilget og oveført Tips- og Lottomidler. 

Regnskabet for 2020 er under udarbejdelse. På grund af begrænsede aktiviteter i 2020 på grund af 

Coronasituationen forventes et mindre underskud end oprindeligt budgetteret.  

Hovedkasser og bogholder har undersøgt muligheder for at undgå negative renter, men bankerne 

er ikke til at forhandle med på dette punkt. 

 

5.b Økonomi-strategi 

Der blev orienteret om arbejdet med økonomistrategien. Udvalget arbejder videre og har fortsat 

brug for nogle indspark: Hvilke ’track’ i bilaget skal prioriteres? På bestyrelsesmødet i april skal det 

diskuteres, hvordan den økonomiske strategi kan afspejles i økonomien. I den forbindelse bliver 

det nødvendigt at kigge nærmere på at brede indtægtsgrundlaget ud, f.eks. via ansøgning til flere 

puljer og fonde, partnerskaber med kommuner og erhvervsliv etc. Hvis dette skal realiseres, skal 
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det kobles til udvalgenes planer – og kræver en indsats i forhold til at lave partnerskaber, søge 

puljer osv. 

 

Som svar på spørgsmål om evt. forhøjelse af statstilskuddet blev bemærket, at det har været 

forsøgt flere gange -- senest i år, men uden resultat. Bedste vej frem er at fortsætte med at vise 

gode og vigtige resultater. Det blev foreslået at gå efter ’Blue oceans’ – de ikke fyldte områder, 

hvor vi har et forspring uden for megen konkurrence. Identificere hvad det er vi kan, som de andre 

ikke kan. Vi skal byde ind, hvor der en efterspørgsel. Noget der mangler og efterspørges, så det 

f.eks. også gør det lettere at argumentere for fondsmidler. I forbindelse med Stop Sult Fonden har 

vi også indsamlingskapacitet. Det bør undersøges nærmere og også kobles til medlemshvervning. 

 

6. Igangværende aktiviteter 

Der blev henvist til udsendt kalenderoversigt med tilhørende referencebilag. 

 

7. Eventuelt 

Det blev nævnt, at medlemmer af menneskerettighedsudvalget gerne vil sende et brev til EU-

kommissionen på vegne af FN-forbundet, om at gøre noget ved situationen for flygtningene på 

grænsen til Kroatien. Før der skrives en indstilling blev det foreslået, at de interesserede 

medlemmer undersøger at få flere samarbejdspartnere med ind over, så det batter mere. 

Indstillingen skal dernæst forbi udvalget og udvalgsforpersonen, der indstiller den til godkendelse i 

forretningsudvalget/bestyrelsen. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 28. april 2021 


