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FN-forbundets bestyrelsesmøde – den 28. april 2021 
 

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

Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederichsen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Lena Jørgensen, 

Jørgen Estrup, Mette Gjerskov, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen. Observatører: Victoria 

Davidsen, (1. suppleant), Fidahije Saliji (Københavnskredsen). Ikke til stede: Mette Annelie 

Rasmussen, Theresa Hansen. Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent). 

 

1. Formalia 

1.a  Dagsorden, godkendt (1-1 Rev Dagsorden). 

1.b  Referat fra bestyrelsesmødet 4. februar 2021, godkendt (1-2 Udkast til referat). 

 

2. Landsmøde 

2.a På baggrund af indstilling fra Fynskredsen besluttede en enig bestyrelse at udskyde 

landsmødet, begrundet i de fortsatte Coronarestriktioner. (2-1 Indstilling fra Fynskredsen) 

Bestyrelsen fastsatte den 2. oktober 2021 som ny dato for landsmødet, der først og fremmest 

gennemføres som et fysisk landsmøde, men med mulighed for også virtuel deltagelse. Udskydelsen 

medfører nye deadlines (2-2 Reviderede deadlines).  

 

2.b Forslag til vedtægtsændringer  

Der er indkommet 4 forslag til vedtægtsændringer (2-3 Vedtægtsændringer); ny deadline for 

yderligere forslag er den 2. august 2021. Bestyrelsen diskuterede at bruge det kønsneutrale ord 

’forperson’ for både mand og kvinde fremover, hvilket også bør også stilles som en 

vedtægtsændring. 

 

2.c Forslag til udtalelser  

Der er indkommet et forslag til udtalelse omkring dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod 

atomvåben a-våben (2-4 Forslag vedr. a-våben). Dette spørgsmål burde kunne afklares inden 

landsmødet. Øvrige udtalelser kan stilles helt frem til under selve landsmødet; bestyrelsen 

diskuterede forslag om at sætte deadine for forslag til udtalelser samtidig med tilmeldings- og 

opstillingsfrist, hvilket kræver en vedtægtsændring. Der blev også foreslået, at der på landsmødet 

stilles forslag til overordnet udtalelse om FN. 

 

2.d Kandidater  

Der er modtaget tre opstillinger. Halvdelen af bestyrelsen på valg i år, og de listet i valgperioden 

’frem til forår 2021’ (2-5 Oversigt). Alle, der er på valg og ønsker at genopstille, skal huske at sende 

deres opstilling senest 14 dage før landsmødet. 

 

3. Økonomi 

3.a Årsregnskab 2020 blev fremlagt med tilhørende bilag (3-1 Årsrapport, 3-2 

Revisionsprotokollat, 3-5 Kommentar fra kritisk revisor). 

Regnskabet har været igennem en længere proces med både parlamentarisk revisor og 

statsautoriseret revisor. Regnskabet opfylder alle krav og høster stor ros. Ledelsesberetningen er så 

udførlig, at den fint dokumenterer forpligtelserne i forhold til formål – også selvom statsbidraget er 

uden specifikke krav. Sekretariatet har handlet sparsommeligt og fornuftigt. Det er derfor et pænt 

regnskab, uden negative anmærkninger, der kan præsenteres på landsmødet. Bestyrelsen 

indstillede regnskabet til godkendelse af landsmødet. 

 

Selve resultatet af regnskabet er påvirket af Covid-19, da mange aktiviteter ikke har været mulige at 

gennemføre i 2020. Mange af de eksterne midler, som var bevilget i 2020, har det været muligt at 

overføre til 2021. Dette betyder, at der pt står en del penge på kontoen, hvilket desværre betyder 
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negative renter. Der er forsøgt at finde lovlige og risikofrie muligheder for undgå de negative renter, 

men det er desværre ikke muligt. Pengene er bundne og kan ikke investeres. Projektudvalget 

opfordres dog til at undersøge, om der er noget der kan gøres i forhold til donorer og evt. andre 

modtagere. 

 

Der blev spurgt til specifikation af kredsregnskaber, og tallene der indgår vil blive checket.  

 

3.b Status og budgetforslag. 

Status for økonomien blev gennemgået; forslag til budgetrevision for 2021 og budget for 2022 blev 

godkendt af bestyrelsen (3-3 Oversigt og budgetforslag). Budget 2022 er en teknisk fremskrivning, 

som forventes revideret på baggrund af gennemførelsen af kommende økonomistrategi. 

 

3.c Økonomistrategi (3-4 Udkast til strategi) 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med udkastet, som skal endelig godkendes på 

bestyrelsesmødet i juni. Opklarende spørgsmål: 

Flere ubundne midler? De kan eksempelvis komme medlemsstrategi, foredrag, skoletjenesten. 

Afrapportering af projekter? Skal koordineres med projektudvalget. 

Projektportefølje? For at prioritere vores kræfter 

Husk at inddrage bestyrelsen for Stop Sult, hvis der skal ske ændringer her. 

Økonomistrategien er et fælles ansvar – og hele bestyrelsen har ansvaret for at den realiseres.  

Skriv til Ditte, hvis der er yderligere kommentarer og justeringer. 

 

4. Igangværende aktiviteter og indstillinger 

4.a  Udvalgsstatus 

Berit meddelte, at hun ønsker at træde tilbage som forperson for bestyrelsens 

bæredygtighedsudvalg pga. manglende tid, for meget administrativt arbejde og eksterne møder i 

arbejdstiden. Beslutningen blev, at Berit foreløbig bliver, men at Holger træder til som næstforperson 

og overtager opgaver som dagsorden og mødeindkaldelser, mens Caroline tilbyder at være referent 

til møderne. 

Trine meddelte, at hun ønsker at træde tilbage som forperson for bestyrelsens medlems- og 

oplysningsudvalg grundet manglende tid og ønske om nye ressourcer i udvalget, efter at hun har 

været forperson i hele udvalgets +10 års levetid. Beslutning blev, at Trine fortsætter frem til 

landsmødet. 

Ved konstituering af udvalg bør der i også udpeges en næstforperson og/eller tovholdere til 

forskellige opgaver, der kan understøtte forpersonen. 

 

4.b  Kommunikationsstrategi 

Kim og Jens tales ved i nærmeste fremtid vedr. igangsættelse af udvalget, og Ditte tilbyder sin 

hjælp. På bestyrelsesmødet den 4. februar blev følgende udpeget til udvalget: 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. 

 

4.c Årshjul  

En overordnet og overskuelig oversigt med prioriterede FN-dage og vigtigste FN-forbundsaktiviteter 

blev præsenteret (4-1 Oversigt). 

 

4.d Indstillinger fra bestyrelsens Menneskerettighedsudvalget.  

Bestyrelsen fandt bekymringsbrevet relevant (4-2 Bekymringsbrev), men manglede indholdsmæssig 

præcisering, der afklarede spørgsmålene: Hvad er formålet? Hvem skal det konkret sendes til? Hvor 

skal det tages op? Hvilken handling opfordres der til? Dertil et større FN perspektiv og links til FN-

dokumentation af påstande. Når menneskerettighedsudvalget fremsender revideret forslag til brev, 

kan FU tage stilling. Kvaliteten er vigtigere end tiden, da emnet desværre ikke bliver uaktuelt 

foreløbigt.  
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Bestyrelsen besluttede at indstille Ole Olsen som medlem af Dansk Flygtningehjælps 

forretningsudvalg (4-5 Opstilling FFU) i forbindelse med Flygtningehjælpens 

repræsentantskabsmøde den 27. maj 2021. Ole har tidligere siddet i FN-forbundets bestyrelse, i 

Flygtningehjælpens asyludvalg og har været forperson for bestyrelsens menneskerettighedsudvalg 

– og vil være en god repræsentant fra FN-forbundet. 

 

4.e Indstilling fra Projektudvalget. 

Bestyrelsen bakker op om projektet med Live Exhibition (4-6 2030Now), omkring Verdensmålene, 

under forudsætning af, at økonomien er i orden og samarbejdet foregår med partnere, som vi kan 

være bekendt. De forskellige kredse vil blive involveret i projektet og bidrage med tovholder og 

relevante aktiviteter. Aalborg bliver sandsynligvis første by. Projektet har mange gode tråde, der 

efterfølgende kan trækkes i f.eks. ift. samarbejdspartnere som lokalpolitikere i de pågældende byer. 

 

4.f Mødeoversigt for perioden 1. februar til 28. april 2021 blev fremlagt til orientering (4-3 REV 

Intern oversigt og 4-4 Referencebilag). 

 

5. Eventuelt 

Opfordring til at FN-forbundet er medunderskriver på brev vedrørende situationen i Myanmar. 

Bestyrelsen tilslutter sig, og opfordrer Torleif til at invitere de øvrige nordiske FN-forbund med også. 

 

Opfordring til at deltage i Ukraine-konferencen den 20. maj, med Helsinkikomiteen og FN-forbundet 

som arrangører. 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 22. juni 2021 

 

 


