Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, den 21. juni 2017
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Jan Møgelbjerg (via Skype), Hanne
Severinsen, Jolanta Gaizutiene, Linda Hertzberg, Holger Hansen, Kurt Mosgaard, Lave K. Broch, Lena
Jørgensen, Line Drewes, Niklas Møller Rendboe (via Skype), Siw Busborg (via Skype) samt Ditte Ingemann
Hansen (København) og Finn Reske-Nielsen (Aalborg). Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille GydahlJensen (referent).
Ikke til stede:
Berit Asmussen, Andreas Dybkjær-Andersson , Torben Jacobsen , John Kierulf.

1. Formalia
Referat fra 23. marts 2017 blev godkendt.

2. Økonomi
Opdateret budgetoversigt pr. 31. maj 2017 var udsendt og blev gennemgået af hovedkasseren, der
kosttaterede, at budgettet følges pænt, og at kredsene skal være opmærksomme på at bruge af de afsatte
midler til lokale aktiviteter. Vi når ikke helt i mål mht. budgeterede indtægter fra kollektive medlemmer.
Projektindtægter og udgifter kører som planlagt. Projektet Actors for Change er afsluttet og genererer
muligvis et lille overskud.
Der blev orienteret om kommende flytning af bankaktiviteter fra Danske Bank. Flere mulige alternativer,
der kan leve op til vores krav til at sikre FN-forbundets økonomi (herunder at vi ikke skal betale negativ
indlånsrente), god service og responstid, og et positivt renommé, er blevet grundigt undersøgt. Det bliver
enten Arbejdernes Landsbank eller Nykredit, der forventes at overtage aktiviteterne.
Kredsenes budgetter: Bestyrelsen godkendte fremsendte budgetter fra hhv. Københavnerkredsen og
Nordjyllandskredsen, og at der endvidere afsættes 5.000,- til Aarhus-netværket.

3. Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
FN-forbundets deltagelse på Folkemødet Bornholm gik rigtig godt. Herunder arrangementet ”FN’s
Verdensmål og Europa – Kan Big Data hjælpe os i mål” med Christian Friis Bach og Niels Ploug (Danmarks
Statistik) – og arrangementet ”Verdensmålene i kommunalt perspektiv: De uundværlige kommuner” med
Jørgen Estrup, Steen Gade, Steen Hildebrandt samt cases fra Aalborg, København, Odense. Desuden var FNforbundet også medarrangører af et arrangement ”Folkeoplysning for flygtninge - Spil dig klogere”, tale på
Speakers Corner samt alle dage mobilevent med globuskostumerne ”Giv verden noget kærlighed”.
b) Menneskerettigheder
Menneskerettighedsudvalget havde indstillet, at FN-forbundet er medarrangør af konferencen
”Europarådets rolle i et splittet Europa” den 24. oktober, som planlægges sammen med Helsinki Komitéen
og evt. Europabevægelsens københavnerkreds. Bestyrelsen fulgte for så vidt indstillingen, men det blev
ønsket en tydeligere FN-vinkel og fokus på menneskerettighedsaspektet, at der var flere kvinder i
panelerne samt at niveauet for Europabevægelsens deltagelse blev afklaret (om det er korrekt, at det er
deres Københavnskreds og ikke landsorganisationen, der står som medarrangør).
Udvalget indstiller endvidere, at der undersøges mulighed for at søge bevillinger til markering af
Menneskeretserklæringens 70 års dag. Der blev bedt om et mere konkret udkast indstilling inden
bestyrelsens godkendelse.
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Udvalgsformanden berettede endvidere fra konferencen 7. juni ’Menneskerettighedernes fremtid’,
arrangeret af Rådet for Menneskerettigheder, der var organiseret som workshops.
FN-forbundet har haft 25 unge mennesker afsted på den vellykkede workshop ”Danish Youth in Action for
Human Rights” i Genève arrangeret af FN-forbundet, Den Danske Mission og WFUNA.
c) Fred og konfliktløsning
Udvalget har afholdt møde 16. maj, hvor mange temaer var på dagsordenen. Der arbejdes på aktiviteter,
hvortil udkast er lavet, men der mangler justeringer, inden fremlæggelse for bestyrelsen.
Der arbejdes fortsat på et input til forsvarsforliget. Kurt Mosgaards udkast til synopsis var udsendt som
bilag. Målet er at tale med de politiske forsvarsordførere og fremlægge et notat med ekspertråd og
konkrete forslag. Inden da har arbejdsgruppen haft møder med forskere og embedsfolk. Det er en vigtig
rolle for os at være synlige i denne forbindelse – og at fokusere på de områder, hvor Danmark har
specialkapacitet. Kredsformand Finn Reske-Nielsen tilbyder også at bidrage til processen.
FN-forbundets generalsekretær har i øvrigt kommenteret på den nye ”Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk
Strategi”, hvilket kan læses på hjemmesiden: http://www.fnforbundet.dk/arkiv/nyheder-2017/tak-forstrategien.
d) Et styrket FN / FN-reform
Der er endnu ikke nedsat udvalg.

4. FN-forbundets strategiarbejde
Tidsplan for strategiopfølgning med grundlag for strategidiskussionen er udsendt som bilag (Skitse pr. 8.
juni). Meningen er ikke at starte forfra, men at tage tråden op, hvor vi sidst slap. Tidsplanen blev godkendt.
Forslag til proces for medlemsbladet GLOBAL er fremsendt som bilag. Bestyrelsen har tidligere godkendt, at
en fornyelsesproces blev igangsat. I det fremsendte forslag fremgår blandt andet, at den honorerede faste
skribent erstattes af en frivillig redaktion bestående af 6-8 egnede personer. Endvidere vil hver af de 4
årlige udgivelse have et overordnet tema, men stadig med plads til artikler om, hvad der sker og er sket i
FN-forbundet. Forslaget blev godkendt.
Udvalget tager fremsatte kommentarer med i overvejelse i den videre proces herunder: forslag om ny
platform og layout, forslag om én årlig udgivelse i papirs form, plads til inputs fra eks. udvalg, oversigt over
deadlines for inputs, målgruppeundersøgelse for det rette format.

5) Yderligere organisatorisk arbejde
Godkendelse af kommissorier fra bestyrelsesudvalgene blev udsat til det næstkommende bestyrelsesmøde,
bl.a. fordi kommissoriet for menneskerettighedsudvalget ikke er helt færdigt. Der opfordres til, at alle
udvalg får revideret deres udgave i henhold til tidligere fremsatte kommentarer, så alle kommissorier kan
behandles og godkendes i én omgang på næste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde i medlems- og oplysningsudvalget den 25. april 2017 var udsendt som bilag. I dette
fremgår en indstilling til bestyrelsen om en ’FAQ for aktive i FN-forbundets kredse’, som er lavet på
baggrund af ønske på landsmødet 2016 om klarhed over, hvad der er kredsenes arbejde og
handlemuligheder. Indstillingen blev godkendt.
Referat af projektudvalgsmøde den 11. april 2017 var udsendt som bilag. I dette fremgår indstilling om, at
der i udvalgets kommissorium tilføjes, at der skal udarbejdes en økonomisk risikovurdering for FNforbundet i forbindelse med ansøgningsprocedurer for projekter. Endvidere indstiller udvalget, at FNforbundet igen påtager sig opgaven med at udbetale rejsegodtgørelserne i forbindelse med Erasmus+
projekter. Begge indstillinger blev godkendt.
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Kredsene har spændende arrangementer i støbeskeen – og også Viborgnetværket har et arrangement
undervejs. Der opfordres til, at gode kredsaktiviteter deles, så lignende kan gennemføres i andre kredse.
Der foregår mange arrangementer d. 24. oktober med tidligere FN-soldater. Måske kunne man på sigt lave
noget sammen og få et samarbejde op at stå.
Der blev rejst en diskussion vedrørende FN-forbundets skoletjenester og en kvalitetssikring af disse - samt
en plan for hvordan skoletjenesterne kan kobles bedre til kredsene, så de kan støtte skoletjenesterne
bedre.

6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Referat fra møde i Folketingsgruppen den 5. april 2017 var fremsendt som bilag.
Kalenderoversigt for perioden frem til næste bestyrelsesmøde var også fremsendt som bilag.

7) Eventuelt
Mødet blev hævet i god ro og orden.
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