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FN-forbundets Landsmøde Aalborg 21. maj 2022   
 

Forperson Jens Christian Wandel bød velkommen til landsmøde 2022. 

 

1. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden (Bilag 1-1) godkendt. 

Landsmødet var beslutningsdygtigt og blev gennemført som hybridmøde med 26 tilmeldte fysiske 

deltagere i Aalborg og 13 tilmeldte deltagere via Zoom. 

 

2. Valg af dirigenter, landsmødesekretær, stemmetællere og redaktionsudvalg 

Dirigenter: Ole Olsen og Trine Marqvard Jensen 

Stemmetællere: Holger Hansen, Fidahiji Saliji, Birgitte Nielsen, Jannie Dengaard (sekr.)  

Landsmødesekretær: Torleif Jonasson 

Redaktionsudvalg: Finn Reske-Nielsen, Victoria Davidsen, Lena Jørgensen, Jens Wandel, Trine 

Marqvard Jensen, Torleif Jonasson (sekr.) 

 

3. Beretning 

Bilag 3-1: Organisatorisk beretning  

Bilag 3-2: Kalenderoversigt, perioden oktober 2021 - maj 2022 

 

Forperson Jens Christian Wandel henviste til den udsendte organisatoriske beretning.  

Forpersonens mundtlige beretning i korte træk: Bedst som verden var ved at komme sig efter 

Covid-19, så kom det russiske angreb på Ukraine. Det influerer ikke kun i Europa, men hele 

verden, hvor f.eks. stigende energi- og fødevarepriser medfører kæmpe konsekvenser for rigtig 

mange lande i verden – især de fattigste. Situationen er gået fra ikke god til slem. FN og det 

internationale samarbejde er derfor vigtigere end nogensinde. Og det er FN-forbundets arbejde 

dermed også. 

I den forgangne landsmødeperiode er der især 3 vigtige initiativer at nævne: 

1) Stand Up-projekt. Vi har indgået et ét-årigt partnerskab med L’Oréal i projektet Stand Up 

Against Street Harassment. Med dem og via deres influencers, gode tweets af vores værdier, når 

vi en målgruppe, som vi normalt ikke møder. Det har også givet en mulighed for, at FN-forbundets 

logo har været eksponeret på udvalgte metrostationer samt været en vigtig læreproces at møde 

privatsektoren. 

2) Blue-Yellow buses. Et initiativ, der har fragtet over 1000 ukrainske flygtninge fra Warszawa til 

Danmark, hvor FN-forbundet har været ansvarlig for økonomiadministration. Det plejer vi ikke at 

gøre, men særlige omstændigheder kræver særlige handlinger. 

3) 2030Now. Vi er sammen med Live Exhibition i gang med at forberede en stor 

verdensmålsudstilling 2030Now, som kommer rundt til Sønderborg, København, Aarhus og 

Aalborg. På denne måde når vi ud til rigtig mange mennesker. Stor tak til kredsenes involvering. 

Alle tre initiativer følger forskrifterne i den nye økonomistrategi, så alle udgifter og ressourcer er 

dækket ind. 

FN-forbundets økonomi er ikke i krise, da vi har reserver, men vi har et strukturelt underskud, og 

det skal der gøres noget ved – blandt andet via implementering af vores strategi og mobilisering af 

fonde. 

FN-forbundet har i den forgange periode haft en del korrespondance med politikerne omkring 

udenrigspolitiske spørgsmål. Der er sendt breve – og der er kommet svar. Om end svarene ikke 

altid er det, man kunne ønske, så er den gode dialog vigtig.  

Verden er i en kritisk situation, og det gør det desto vigtigere, at planerne for Verdensmålene 

fastholdes. Her spiller Generalsekretærens ”Our Common Agenda” en vigtig rolle. FN-forbundet 

skal støtte op om initiativerne heri – blandt andet kunne det være at arbejde på, at få det 25. 

sociale topmøde til København.  
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Danmark er i situation, hvor den multilaterale udviklingsbistand udhules på flere områder – blandt 

andet af det, der ligger lige foran os som Ukrainesituationen. Det er derfor nødvendigt med en 

gentænkning, hvor ’blended financing’ med den private sektor også bidrager. 

FN-forbundet har et godt samarbejde med vores folketingsgruppe – og en FN fejring med denne vil 

finde sted den 24.oktober, hvor bæredygtighed og ungdommen vil være i fokus. 

 

Freds- og konfliktløsningsudvalget 

Finn Reske-Nielsen fortalte at mange medlemmer deltager i udvalgets arbejde, og at der er plads 

til flere interesserede. Hvert år vedtages en arbejdsplan med områder, der har betydning i FN 

sammenhænge og med initiativer FN-forbundet kan gøre – herunder markering af mærkedage og 
opbakning til Danmarks kandidatur til sikkerhedsrådet 2025-26. Fokuspunkter i udvalget er det 

fredsbevarende arbejde, Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, nedrustning – ikke kun i 

højaktuelle brændpunkter, men også Vestsahara, Israel-Palæstina, Afghanistan. 

 

Bæredygtighedsudvalget 

Victoria Davidsen fortalte at udvalget har lavet en ambitiøs arbejdsplan. Der er fokus på det 

globale ansvar for en bæredygtig udvikling – verdensmålene – og udvalget følger både HLPF og 

også regeringens handlingsplan for gennemførelse af verdensmålene. Udvalget bidrager til 

Spotlightrapporten. Udvalget har også fokus på grøn inklusion – ligestilling og klima og den grønne 

omstilling – og vil deltage aktivt i CSW66 med henblik på at bidrage til opfyldelse af mål # 5. 

Udvalget har kompetente og engagerede medlemmer, og der er plads til flere.  

 

Menneskerettighedsudvalget 

Lena Jørgensen fortalte, at udvalget af forskellige årsager har været nødt til at aflyse planlagt 

Uigurkonference og fyraftensmøde 8. marts om negativ social kontrol (der er udskudt til efteråret). 

Endvidere har udvalget fokus på kvinders rettigheder, FN’s Børnekonvention, Internet Governance, 

virksomheders overholdelse af menneskerettigheder, aftaler og rettigheder for flygtninge og 

migranter. Desuden følger udvalget FN’s Menneskerettighedsråds arbejde, Rådet for Institut for 

Menneskerettigheder samt markerer relevante FN-dage. 

 

Følgende blev diskuteret i forbindelse med beretningen:  

 Det er stadig vigtigt at have fokus på Danmarks tilslutning til konventionerne om nedrustning. 

 Vigtigt med deltagelse i Wien-konferencen om atomvåbentraktaten. 

 Opfordring til at bestyrelsen søger foretræde for Forsvarsudvalget vedrørende FN's aftale om 

forbud mod atomvåben. 

 Tak for samarbejdet med Folketingsgruppen – vigtigt det fortsætter. 

 Vedrørende forsvarsforbeholdet – vi skal blive bedre til at belyse FN-vinklen og forebyggelse. 

 Vedrørende Ukraine-situationen – vigtigt ikke kun at fokusere på EU og militær, men styrke 

FN-vinklen og forebyggelse. 

 Vigtigt at kæmpe for udviklingsbistanden, der nu beløbsmæssigt overhæles stærkt af 

militærudgifter.  

 Vejen til fred skal nås gennem udvikling og forebyggelse i stedet for oprustning. 

 Balancen i Israel-Palæstina konflikten er helt asymmetrisk. Det skal vi gøre Folketinget 

opmærksom på. Brev er skrevet og skal sendes så snart timingen er der. 

 FN-forbundet skal kæmpe for, at den rene, langsigtede udviklingsbistand skal ligge på 

minimum 0,7%. Alle andre gode initiativer skal placeres andetsteds. 

 Der skal kigges på hybridfinansiering fra modtagernes synsvinkel. 

 Vedrørende Ukraine – vigtigt at fokusere på FN’s rolle, og hvad der skal ske, når der kommer 

fred igen.  

 Der blev spurgt til eksklusionssag i landsmødeperioden.  
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Efter debat blev beretningen godkendt. 

 

4. Økonomi 

Bilag 4-1: Årsrapport 2021 

Bilag 4-2: Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 

Bilag 4-3: Bemærkninger fra parlamentarisk revisor til årsrapport 2021  

Bilag 4-4: Regnskabsoversigt og budget pr. april 2022 

Bilag 4-5: Forslag om kontingenter 

 

Hovedkasserer Trine Marqvard Jensen fremlagde hovedpunkter fra årsrapporten. Resultatet for 

2021 ender på minus 90.938 kr., hvilket er bedre end de budgetterede 159.800 kr., men stadig et 

strukturelt problem, som der skal gøres noget ved. Indtægtssiden er nogenlunde det samme som 

budgetteret. Statstilskuddet er uforandret. Der er en stigning i Tips- og Lotto midler, men til 

gengæld væsentlig større negative renter end budgetteret. Nogle af disse er renteudgifter fra 2020.  

Antallet af medlemmer er stort set uforandret, men der er en nedgang i individuelle 

kontingentindtægter på omkring 10.000 kr., der primært skyldes, at der forrige år blev tegnet 4 

livslange medlemskaber, der har en høj pris. 

Der er stadig en egenkapital på 568.488 kr., men der tæres på den, og det er ikke bæredygtigt. Det 

strukturelle underskud skal vendes til positiv bundlinje. Dette skal blandt andet ske gennem 

administrationsbidrag fra de projekter, vi deltager i. Der er endvidere sat et ambitiøst mål for 

hvervning af nye medlemmer, hvilket kræver en aktiv indsats fra alle dele af organisationen. 

Den statsautoriserede revisor har givet regnskabet en ’blank påtegning’, og gør samtidig i 

protokollatet opmærksom på, at det reelle ejerskab af organisationen skal præciseres samt at 

organisationen skal forberede sig på vedtagelse af ny bogføringslov, hvor al bogføring skal 

digitaliseres. 

I erklæringen fra den parlamentariske revisor Peter Palshøj bemærkes det strukturelle underskud, 

de dalende kontingentindtægter og de negative renter (især på eurokontoen). 

Aktuel regnskabsoversigt og budget for 2022 blev fremlagt til orientering. 

 

Følgende blev diskuteret i forbindelse med økonomi:  

 Der har været udskiftninger på bogholderposten, men Jannie er nu tilbage med stabilitet. 

 Budget og regnskab afspejler ikke, hvor langt vi er med projekterne nævnt i beretningen. 

 Opfordring til at kigge på udgifterne for onlinedeltagelse på landsmøde – Zoom og NemoVote. 

 Manglende estimat ved gaver og legater skyldes, at man ikke kan forudsige, om der kommer 

nogle. 

 I år har vi fået et 3 gange højere administrationsbidrag for administration af Stop Sult fonden, 

hvilket bl.a. forklarer beløbsforskellene. 

 Den ambitiøse målsætning omkring nye medlemmer er nødvendig, hvis dette område skal 

prioriteres. 

 

Regnskabet 2021 blev godkendt. 

Forslag om uændrede kontingentsatser blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af forperson 

Bilag 6/7/9-1: Opstillingskatalog 
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Jens Christian Wandel blev genvalgt som forperson uden modkandidater. Han takkede for valget 

med bemærkninger om FN-forbundets vigtige rolle i hele Danmark og med tro på, at flere ting vil 

rykke, når vi er på bagsiden af Covid-19.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bilag 6/7/9-1: Opstillingskatalog 

Bilag 6/7/9-2: Oversigt over valgte LM 2021 samt kandidater LM 2022 

 

Ifølge vedtægterne er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg – dvs. 6 medlemmer, men da 

ét af de kollektivt valgte medlemmer havde meldt sig ud af organisationen, var der denne gang 7 

pladser på valg. De opstillede bestyrelseskandidater havde på forhånd introduceret dem selv i 

opstillingskataloget, inden de på mødet fik yderligere 2 minutter.  

Ifølge vedtægterne skal mindst 4 af de valgte bestyrelsesmedlemmer udgøre hhv. kollektive og 

individuelle medlemmer, hvorfor de to opstillede kollektive kandidater, Lena Jørgensen (Helsinki-

komitéen) og Mette Gjerskov (Socialdemokratiet) var sikret valg.  

23 stemmeberettigede benyttede deres stemmeret (fysisk 17 ud af 19 og online 6 ud af 12)  

 

Resultat af valghandling 

Kollektive: 

Lena Jørgensen, Helsinki-komitéen (valgt frem til 2024) 

Mette Gjerskov, Socialdemokratiet (valgt frem til 2024) 

 

Individuelle: 

Finn Reske-Nielsen (valgt frem til 2024) 

Jørgen Estrup (valgt frem til 2024) 

Kim Frederichsen (valgt frem til 2024) 

Karin Munkholm (valgt frem til 2024) 

Berit Asmussen (valgt frem til 2023) 

 

8. Fremtidig virksomhed 

Bilag 8-1: Handlingsplan 2022-2023 

Bilag 8-1-2: Anneks til handlingsplanen - bestyrelsesudvalgenes arbejdsplaner 

Bilag 8-2: Gældende, overordnet strategi og handlingsplan 

 

Forperson Jens Christian Wandel fremlagde handlingsplan for 2022-2023, som skal læses 

sammen med FN-forbundets overordnede strategi og handlingsplan fra 2020. ’Our Common 

Agenda’ er en vigtig ramme for vores arbejde. FN-forbundet har oversat den til dansk, og den 

færdige version er på trapperne. Verdensmålene for bæredygtig udvikling er dertil stadig en vigtig 

handlingsplan – og til spørgsmål om indfrielse af disse er realistiske, er svaret, at det ikke er et 

enten eller, men at hver millimeter, vi ikke opnår, er en risiko og har kæmpe konsekvenser for 

nogen. 

FN-forbundet har fortsat et godt samarbejde med de øvrige nordiske FN-forbund. Der arbejdes 

stadig på, om det kan lade sig gøre at oprette et FN-forbund i Grønland, hvilket vil være et stort, 

vigtigt skridt for civilsamfundet. 

Ukrainesituationen er forfærdelig, men vi er også nødt til at holde fokus på alle de andre konflikter i 

verden – også selvom de ligger længere væk.  

Menneskerettigheder, i alle dens afskygninger, er noget vi fortsat skal arbejde kraftigt for. 

 

Organisatorisk: Projektudvalget er blevet opdateret og bliver en hjørnesten i kombinationen med 

den nye økonomistrategi. Skoletjenesten er ved at komme i gang igen efter Covid-19 forhindringer. 

Udvalg og kredse har alle lavet spændende arbejdsplaner. Alle dele af FN-forbundet skal spille 

hinanden gode, så vi sammen kan trække effektivt mod vores mål. 
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Følgende blev diskuteret i forbindelse med fremtidig virksomhed:  

 Vi har ansvar for at hjælpe en våbenhvile i Ukraine på plads. FN er den eneste, der kan 

facilitere en rolle, der fastholder fred efter en våbenhvile. 

 Russerne skal hjælpes til demokrati og uafhængig journalistik. 

 Vi skal præge en ny sikkerhedsstruktur, der vægter forebyggelse og opbygning. 

 Putin skal ikke presses til irrationelle handlinger – der skal startes en proces, hvor atomvåben 

skal fjernes fra denne jord.  

 Positivt at FT kan lave hurtige, effektive særlove ifb Ukraine – det skal også smitte af på andre 

mennesker i nød. 

 Også huske fokus på andre krige end Ukraine – herunder blandt andre Afghanistan, 

Vestsahara, Israel-Palæstina. 

 Arbejde for Danmark bidrager med flere fredsbevarende FN-soldater. 

 Vigtigt at promovere viden om OSCE. 

 Opfordring til deltagelse i demonstrationer mod oprustning. 

 Fokus på WHO og sundhed i bredere forstand efter Covid-19. Danmarks ekspertise skal 

udnyttes – herunder FN-forbundet. 

 Covid-19 viste desværre flere gange, at lande er sig selv nærmest. FN-forbundet skal være 

fortaler for det globale ansvar. 

 26. juni International Støttedag for Torturofre bør også være en af de mærkedage FN-

forbundet markerer – evt. med fokus på Modis Putinstøtte eller Indiens manglende ratificering 

af Torturkonventionen. 

 Vi skal ikke kun kommentere på, hvad der er oppe i medierne, men også hvad der netop ikke 

er fremme. 

 Vigtigt med forebyggelsesaspektet. 

 1,7 millioner mennesker er i nærliggende fare for hungersnød – det vedrører os alle – og FN er 

eneste mulighed. 

 Bæredygtige løsninger til energi kan være med til at afspænde konflikter og krige.  

 Demokrati kræver, at der støttes om et aktivt og stærkt civilsamfund. FN-forbundet skal være 

fortaler for at alle mennesker i verden har lige rettigheder og værdighed. Resurserne fordels for 

skævt. 

 FN-forbundet har kapacitetsudfordring – kapaciteten skal udnyttes bedst muligt. 

 FN-forbundets venner skal i langt højere grad trækkes ind. 

 Skoletjenesten skal støttes, så den bliver langt mere aktiv. 

 Ønske om igangsættelse af evalueringer. 

 Vi skal klæde vores medlemmer fagligt på, så vores kapacitet øges. 

 Kredsene skal udbygges – og netværk blive til egentlige kredse, så Danmark dækkes bredere. 

 FN-forbundet skal brandes mere og bedre. 

 Et grønlandsk FN-forbund kan give grønlænderne en aktiv, afgørende indflydelse så Arktis ikke 

bliver en kamp for stormagterne. 

 Vi er en frivillig organisation. Alle ønsker og håb for FN-forbundets engagement og initiativer 

kræver, at nogen tager stafetten.  

 

Handlingsplanen for 2022-2023 blev vedtaget. 

 

9. Valg af to revisorer  

Bilag 6/7/9-1 

 

Grant Thornton blev valgt som ekstern statsautoriseret revisor. 

Peter Koch Palshøj blev valgt som intern kritisk revisor. 
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10. Eventuelt 

Jens Christian Wandel lukkede landsmødet: Vi skal arbejde med det langsigtede og globale 

perspektiv – og med et sejt træk for få vores medlemsskare til at vokse. Vi har med os en klar 

handlingsplan, gode input og en god fornemmelse af, hvor vi skal hen. Tak til sekretariatet og 

Aalborgkredsen for forberedelse og afholdelse af landsmøde 2022.  

 

Deltagerne blev opfordret til at udfylde evalueringsskema. 

 


