Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, torsdag den 2. juni 2016
Til stede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Ole Olsen, Louis William Møllerfors, Andreas
Hansen, Jørn Boye Nielsen, Jens Vexø, John Kierulf, Torben Jacobsen, Linda Herzberg, Jolanta
Gaizutiene – samt Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke tilstede: Trine Marqvard Nymann Jensen, Lave Broch, Karsten Fledelius, Line Drewes, Miriam
Moazzeni, Jesper Andersen.
1. Formalia
1.1 Referat
Det revidere referat blev godkendt.
Bestyrelsen vil gerne aktiveres mere – og vil gerne have at aftalerne i referatet overholdes og
opfordrer til, at tidsfristerne er klare og tydelige. Kritikken blev taget til efterretning.
1.2 Opfølgning på Repræsentantskabsmødet
Generalsekretæren gav en kort opfølgning på repræsentantskabsmødet. Resultat af evaluering
er udsendt som bilag til dagsordenen. Medlems- og Oplysningsudvalget opfordres til at kigge
nærmere på de forslag, der er vedrørende landsmødet 2016.
1.3 Orlovsansøgning
Line Drewes har søgt om orlov frem til Landsmødet. Orloven blev bevilget. Dorte Munch
indsættes i stedet – frem til 1. september, hvor Nana Sofia Hansens er tilbage fra orlov.
2. Økonomi
2.1 – Orientering om status samt diskussion af budget.
Hovedkasseren gav en kort status på økonomien – se ”Regnskab 2016” (bilag til dagsorden).
Endvidere orienterede han om budget 2017, hvor et muligt bankskifte vil kunne øge
renteindtægterne.
2.2 – Orientering om medlemssituationen
Det kollektive medlem, Politiforbundet, har desværre udmeldt sig – grundet intern prioritering.
Generalsekretæren har været i telefonisk kontakt med Politiforbundet – og vil endvidere skrive et
brev til dem.
Udmeldelsen satte tanker i gang om, hvordan FNF fremover kan skabe en dybere relation,
kommunikation og involvering af de kollektive medlemmer.
Medlems- og oplysningsudvalget opfordres til at tænke videre over initiativer og nye idéer til
fastholdelse og involvering af de kollektive medlemmer.

3. Landsmødet 2016
3.1 – Fastsættelse af landsmødegebyr
Det fremsendte bilag ”Foreløbigt budget for landsmøde 2016” blev fremlagt og tiltrådt.
3.2 – Udfærdigelse af landsmødepapirer
 Principprogrammet – FU har fortsat et udestående med at udarbejde en kort version. Skal
fremlægges på Landsmødet til godkendelse.
 Vedtægtsændringer – der er givetvis ikke tid til at lave store ændringer, men en arbejdsgruppe
bestående af Flemming Thøgersen, Jens Vexø, Andreas Hansen og Ole Olsen blev nedsat til
at kigge på det – også i lyset af ønsker om effektivisering, og om at skabe en kultur med en
større praktisk involvering.
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 Organisatorisk beretning (FU og sekretariatet). Alle udvalg skal snarest forholde sig til de
målkriterier, der blev sat i kommissorierne (bilag til dagsorden), da resultaterne skal indgå i
den organisatoriske beretning.
 Strategi- og handlingsplan (Trine Marqvard Nymann Jensen er tovholder og søger input fra
udvalgsformændene). FN’s Verdensmål, særligt mål 16, er fællesnævner.
Generalsekretæren gensender deadlines for udarbejdelse af papirerne.
Generelt for landsmødet var der enighed om, at det skal være et arbejdende og involverende
møde med FN-relevante politiske diskussioner.
4. Statusrapporter samt indstillinger
4.1 - Medlems- og Oplysningsudvalget
Udvalget er i gang med at planlægge Folkemødet på Bornholm – bl.a. med aktiviteter som
”Hvilken ny generalsekretær ønsker du?”
Der arbejdes også på Kulturnatten i samarbejde med FN-Byen og ungdomsorganisationerne.
FNF har endvidere deltaget ved Enhedslistens landsmøde + Alternativets Årsmøde – samt
Women Deliver Konferencen.
4.2 - Projektudvalget
Ingen nye indstillinger.
Projekterne Education for Global Responsibility og Global Footprint er i fuld gang.
Der er kommet bevilling til igangsættelse af nyt projekt: Actors for Change (Menneskerettigheder)
4.3 - Reformudvalget
Ingen større papirer inden landsmødet.
Arbejdsgruppen, Global Økonomi, har med succes afviklet en del fyraftensmøder.
Konferencen i samarbejde med Globale Seniorer ligger lidt i dvale.
4.4 - Menneskerettighedsudvalget
Brev sendt til Udenrigsministeriet vedr. CAT Skyggerapport (anført af Dignity) vedrørende
overholdelse af Torturkonventionen i Danmark. Man kunne fra FNF side overveje en større
deltagelse næste gang.
Konference den 8. juni: Development of International Court – possibilities, perspectives and
challenges. Konferencen er finansieret af restbevillingen fra Lannung (studieturen til Haag 2014)
Ole Olsen og Louis Willian Møllerfors har deltaget i repræsentantskabmødet hos
Flygtingehjælpen.
4.5 - Bæredygtighedsudvalget
På sidste bestyrelsesmøde blev ændringer til Politikpapiret vedrørende Verdensmålene
diskuteret. Den endelige udgave blev på dette møde fremlagt og godkendt (bilag til dagsorden).
Sekretariatet (Anne Marie Wium-Andersen) sørger for at indsætte det i rette lay-out.
4.6 - Fred og Konfliktløsningsudvalget
Udvalget ytrede ønske om en ny studietur til Vest Sahara. Udvalget arbejder videre på et konkret
forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til.
D.8.-9. juli er der NATO-topmøde i Warszawa. Moskva har tydeligvis en helt anden opfattelse af
verdenssituationen, hvilket underbygger nødvendigheden af dialogproces. Der skal tænkes
tanker om, hvordan man kan starte de spæde skridt frem mod en god dialog med Rusland.
Udkast til udtalelsen: Forkert at bortprioritere nedrustning (John Kjerulf) blev fremlagt (bilag til
dagsorden). Med få ændringer og tilføjelser blev udtalelsen godkendt. John Kjerulf sender den
nye udgave ud til orientering.
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5. Status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Med udgangspunkt i ”Ny udviklingspolitisk Strategi – udbygget synopsis” (UM – bilag til
dagsorden) udtrykte landsformanden sin bekymring for beskæringen i udviklingsbistanden og UM
– og kom med eksempler på de uoprettelige konsekvenser det vil kunne have. Endvidere
udtrykte han ønske sig et større fokus på den multilaterale bistand. Det udbyggede udkast
fremlægges kommer på Folkemødet 18. juni og vil blive sendt til bestyrelsen snarest derefter –
med en kort frist på en uge, hvis nogen ønsker at skrive en reaktion på den. Debatperioden for
udkastet kører frem til 5. august.
6. Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode
Se kalenderoversigt
Linda Herzberg havde deltaget i rådsmødet hos MS og udtrykte begejstring over organiseringen
af mødet, hvilket kunne være inspiration for Medlem- og Oplysningsudvalget i forbindelse med
planlægning af kommende møder.
7. Kommende møder og aktiviteter
Se kalenderoversigt
8. Eventuelt
Med hensyn til studieture blev det foreslået, at man kunne prøve at tænke destinationer, hvor der
er mulighed for at opbygge samarbejdsrelationer, i stedet for at tænke selve temaet først.
Reception for indvielse af nye lokaler blev efterspurgt.
Mødet blev hævet i god ro og orden.
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