Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, den 10. september 2017
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Berit Asmussen, Hanne Severinsen, Jolanta
Gaizutiene, Torben Jacobsen, Holger Hansen (via Skype), John Kierulf, Kurt Mosgaard (via Skype), Lave K.
Broch, Lena Jørgensen, Line Drewes (via Skype), Niklas Møller Rendboe, Siw Busborg (via Skype), Mads
Wædegaard. Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke til stede:
Jan Møgelbjerg, Linda Hertzberg. Observatørerne fra hhv. Nordjyllands- og Københavnskredsen havde
meldt afbud til mødet.
0) Strategiproces
Generalsekretæren opridsede forløbet med den tidligere strategiproces, og hvordan man griber en SWOTanalyse an, hvorefter deltagerne i grupper arbejdede overordnet med FN-forbundets styrker, svagheder,
muligheder og trusler (se bilag). Efter fremlæggelse og diskussion blev det besluttet, at fremlæggelserne
renskrives og deles med kredse og udvalg for kommentarer og input. Efterfølgende vil det blive taget op
som temadiskussion på bestyrelsesmødet i december. Der blev foreslået kommende delstrategier om
medlemspleje og om skismaet mellem kredsene og bestyrelsesudvalgene.
1) Formalia
Referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2017 blev godkendt.
Referat fra repræsentantskabsmødet 29. april 2017 blev taget til efterretning.
Der har været en vis omrokering i bestyrelsen siden sidst: Andreas Dybkjær-Andersson har meddelt at han
træder ud, og da 1. suppleanten tidligere er trådt ud, er Siw Busborg blevet medlem af bestyrelsen. Det
betyder at 1. suppleant nu er M’Barka Daoudi, mens Mads Wædegaard er 2. suppleant.
2) Økonomi
Opdateret budgetoversigt pr. 31. juli 2017 var udsendt som bilag. Hovedkasserer Flemming Thøgersen
fremlagde budgettet, der ser fint ud uden store afvigelser. Med hensyn til henlæggelser var der
budgetteret med 150.000 kr., hvilket sandsynligvis ender med 100.000 kr. Endvidere forventes det, at der
bliver brugt mindre på driften, hvilket betyder at omkostningerne reelt kan dækkes af driftsbudgettet.
Kontingentindtægterne bliver mindre end budgetteret, selvom medlemstallet er nogenlunde det samme
som sidste år, hvilket skyldes meget få nye livslange medlemsskaber. Der er blandt aktive udvalgsdeltagere
en del, der enten aldrig har været medlemmer eller som ikke har betalt kontingent for indeværende år; når
det bringes i orden vil det give en yderligere indtægt.
Der er stadig ubrugte midler i budgettet til kreds- og medlemsaktiviteter, som der gerne må bruges af.
Århusnetværket påtænker at lave en kreds og har i første omgang anmodet om 5.000 kr. til aktiviteter. Det
samme gælder Viborg-netværket. Begge anmodninger blev godkendt.
Projekterne er stadig en kilde til indtægter – og der bør arbejdes på, hvordan fremtidige projekter kan
passe ind i strategi og prioriteringsindsatserne.
FN-forbundet er på det endnu ikke vedtagne finanslovsforslag med uændret beløb på 2.000.000 kr.
Efter en længerevarende udvælgelsesproces skifter vi fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank; blandt
grundene til valget af AL er, at de ikke forventes at indføre negative indlånsrenter, at de yder en god
kundeservice, og også at de har et godt ry.

3) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
Landsformand Jørgen Estrup indledte med orientering om sommerens møde i FN’s High Level Political
Forum, og om arbejdet i 92-gruppens og Globalt Fokus’ fælles arbejdsgruppe (post2015-gruppen).
Folketingets tværpolitiske netværk, 92-gruppen og Globalt Fokus afholder den 10. oktober et
multistakeholder møde om Verdensmålene på Christiansborg.
Det er stadig vigtig at holde fast i den multilaterale del af udviklingsbistanden. Der er tendens til at
bistanden flyttes fra at være kernebidrag til at være øremærkede indsatser. Der har været afholdt møder
med henholdsvis Ulla Tørnæs og Martin Bille.
Udvalgsformand Berit Asmussen orienterede om, at verdensmålene er i fokus flere steder, og det er vigtigt
at FN-forbundet holder fast i tøjlerne og finder den rette balance. Der vil snarligt komme indkaldelse til
udvalgsmøde, der blandt andet vil handle om post2015-arbejdsgruppen og den rette snor ind i FNforbundet. Kredsene vil gerne orienteres mere om, hvad der sker på bærdygtighedsområdet, og
udvalgsformanden vil videresende relevante papirer fra bl.a. post2015-arbejdsgruppen.
Den årlige event med uddeling af Verdens Bedste Nyheder gik rigtig fint. 6 ambassadører/ambassader stod
sammen med FN-forbundet på Kongens Nytorv, hvor der udover avisen blev uddelt kort med
verdensmålene. Bestyrelsen blev opfordret til at udfylde kortet. En del af vores indsats på Folkemødet
havde handlet om Verdensmålene, bl.a. et arrangement med Christian Friis Bach/UNECE og Nils
Ploug/Danmarks Statistik, et andet om Verdensmålene på kommunalt niveau, samt vores ’mobil-event’
med vandrende globusser.
b) Menneskerettigheder
Generalsekretæren orienterede om sommerens to ungdomskurser om menneskerettigheder i Geneve,
hvor i alt 27 unge deltog, herunder aktive fra alle vores fire skoletjenester samt unge fra andre danske
organisationer. Dertil om den del af indsatsen på folkemødet, der havde handlet om menneskerettigheder:
temadagen om Folkeoplysning for Flygtninge i regi af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor vi sammen med
Højskolerne stod for en spil-event.
Udvalgsformand Lena Jørgensen orienterede om læserbrevskampagne til markering af flygtningedagen 20.
juni med blandt andet artikler i Politiken og Kristeligt Dagblad. Den 12. september afholdes
Internetdagen/Dansk IGF 2017, hvor FN-forbundet har sessionen ”Kampen mellem fake news og
demokrati”; moderator og paneldeltagere er på plads. Den 15. september er det FN’s demokratidag;
udvalgsmedlem Ole Olsen er i dialog med generalsekretæren/sekretariatet om en markering af dette.
Næste år er det 70 året for Menneskerettighedserklæringen. Udvalget arbejder på en markering af dette og
udarbejder en indstilling, inklusiv budget, som bestyrelsen kan tage stilling til.
Den 24. oktober afholdes konferencen ”Europarådets rolle i et splittet Europa” i samarbejde med Helsinkikomiteen og Europabevægelsens Københavnerkreds. Moderator og de fleste paneldeltagere er på plads, så
arrangementet og dato må gerne annonceres. Paneldeltagerne har sagt ja til at lave et skriv, der kan samles
til en oplysende publikation, som Helsinki komitéen samler. Peter Brückner har lovet et skriv, der kobler FN
vinklen på. Hvis nogen i bestyrelsen også har lyst til at skrive med FN-vinkel på, er de velkomne.
Udvalget indstillede til bestyrelsen, at FN-forbundet indstiller Jesper Lund, formand for IT-politisk forening,
til Menneskeretsprisen 2017, hvilket der var opbakning til.
c) Fred og konfliktløsning
Landsformanden refererede fra den lukkede konference om forsvarsforliget, der fandt sted d. 7.
september. Her fortalte Louise Riis Andersen om de brede linjer i ’FN reformdagsordenen’ for
konfliktløsning, Ellen Margrethe Løj fortalte om FN’s succes med konfliktløsning, og Kurt Mosgaard

fremlagde konkrete forslag til inddragelse i forhandlinger om et forsvarsforlig. Forslaget blev taget til
efterretning.
Kurt Mosgaard refererede kort fra afholdt dialogmøde med Martin Lidegaard også angående
forsvarsforliget. Det næste dialogmøde er med Rasmus Nordqvist fra Alternativet.
Udvalgsformand Lave Broch fremlagde forslag til udtalelse ”Autonome dræberrobotter kan føre til nyt
våbenkapløb”. Efter kort diskussion og enkelte sproglige rettelser blev udtalelsen godkendt.
John Kierulf orienterede om ”Traktat om forbud mod atomvåben”, som Danmark ikke har tilsluttede sig –
og han fremlagde mulige reaktioner fra FN-forbundet. Det blev kort diskuteret, at det nok er svært at blive
enige om en fælles holdning som tværpolitisk organisation, men at oplysning altid er godt. John skriver en
artikel, hvor han underskriver sig som medlem af bestyrelsen, men at synspunkterne ikke er godkendt i
bestyrelsen.
d) Et styrket FN / FN-reform
Der er stadig ikke nogen udvalgsformand eller et udvalg, men landsformanden varsler god grobund for at
udvalget kan komme op at stå på baggrund af et dansk ’non-paper’ om reform og diskussionerne i FN, med
udgangspunkt i den nye generalsekretærs reformønsker på især freds- og konfliktløsningsområdet.
4) Yderligere organisatorisk arbejde
FN-forbundet vil være repræsenteret på de kommende politiske landsmøder for Radikale Venstre,
Socialdemokraterne, Konservative her i efteråret.
Arbejdet med den nye hjemmeside er påbegyndt.
Der kigges på muligheder for FN-profil skoler i Danmark, for at lave en samlet ramme for skoletjenesternes
arbejde; der var ros til den udsendte skitse for arbejdet.
Godkendelse af kommissorier fra bestyrelsesudvalg:
Gældende for alle kommissorier: medlemmer af udvalgene er nævnt i kommissorierne, men bestyrelsen
godkender ikke medlemmer – det er blot til orientering.
Bærerdygtighedsudvalgets kommissorie blev godkendt med enkelte omformuleringer samt tilføjelse af det
multilaterale samarbejde og tilføjelse af succeskriterier.
Freds- og konfliktløsningsudvalget blev godkendt med bemærkning om at studieture skal være en fælles
studietur for hele FN-forbundet og derfor skal jævnføres vedtagne prioriteter.
Menneskeretsudvalget kommissorie blev afleveret så sent, så bestyrelsen bad om mere tid til
gennemlæsning inden endelig godkendelse. Kommentarer: mere generelt om alle konventioner, bagland i
stedet for reference, Internet governance som et succeskriterie, kendskab til menneskerettigheder i
uddannelsessektoren. Udvalgsformanden blev bedt om at fremsende ny version til godkendelse på næste
bestyrelsesmøde.
6) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Der var udsendt kalenderoversigt forud for mødet.
7) Eventuelt
På baggrund af det seneste årsmøde i DanWatch, som FN-forbundet er medlem af, blev foreslået at holde
et møde med Jesper Nymark. Blandt yderligere idéer blev nævnt mentor-ordning for at fastholde unge
medlemmer; engelsk version af hjemmesiden, så vi kan tiltrække folk, der ikke er dansksprogede; samt
retningslinjer og procedurer for bestyrelsesudvalgene, så vi sikrer os, at alle er medlemmer.
Mødet hævet i god ro og orden.

