Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, den 5. februar 2018
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Jan Møgelbjerg, Berit Asmussen, Holger
Hansen (via Skype), John Kierulf, Kurt Mosgaard, Lave K. Broch, Lena Jørgensen, Line Drewes, Niklas Møller
Rendboe (via Skype), Siw Busborg, M'Barka Daoudi, Finn Reske-Nielsen (Nordjyllandskredsen)
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Afbud:
Hanne Severinsen, Linda Hertzberg, Torben Jacobsen, Mads Wædegaard, Ditte Ingemann Hansen
(Københavnskredsen)

1) Formalia
Referatet fra 12. december 2017 blev godkendt.
2) Økonomi
Hovedkasseren fremlagde budget- og regnskabsoversigt pr. 31. december 2017 med kommentarer om bl.a.
henlæggelser, lønregulering, nyhedsbrevet og projekterne. Overordnet er det foreløbige regnskab i
overensstemmelse med budgettet, men kan først endelig vurderes når revisionen er afsluttet. Eventuelle
budgetjusteringer for 2018 vil ske på baggrund af det endelige årsregnskab.
Der blev udtrykt ønske om at være mere ambitiøse i forhold til kontingentindtægterne for de individuelle
medlemmer.
3) FN-forbundets strategi
Arbejdsgruppen omkring en ny organisationsstruktur, fremlagde forslag under overskriften ”Mere energi til
vores kerneindsats”. Der blev efterfølgende udtrykt stor opbakning til arbejdsgruppens initiativ og idéer
især med hensyn til forenklingen. Der blev også udtrykt ønske om, at have flere ting i mente, når forslagene
viderebearbejdes, så der sikres bred ekspertise og diversitet i bestyrelsen, involvering af de kollektive
medlemmer, eventuel reducering af FU i stedet for nedlæggelse, kredsforpersonernes inddragelse. En del
af forslagene kræver ændringer i FN-forbundets vedtægter, så der nedsættes et vedtægtsudvalg, der
arbejder videre med forslaget (se næste punkt).
4) Landsmødet 27-28. oktober 2018
Indledningsvis blev der erindret om landsmødeprocessens deadlines, som blev godkendt på sidste
bestyrelsesmøde.
Landsmødet bliver afholdt i Helsingør på Den Internationale Højskole (http://www.ipc.dk/). Stedet er
internationalt orienteret, har en interessant historik – og har stort mødelokale og bespisning til en meget
fornuftig pris. Det vil højest sandsynlig ikke være muligt at overnatte på højskolen, men der er flere
forskellige overnatningsmuligheder i nærområdet.
På baggrund af diskussionen om eventuel ny organisationsstruktur, blev der nedsat et vedtægtsudvalg
bestående af Kurt, Finn, Flemming, Holger, Niklas, Trine og med Torleif som udvalgssekretær (han indkalder
til første møde); Jørgen bliver holdt orienteret om udvalgets arbejde. Udvalget vil også kigge på en proces
og forslag til kriterier for bestyrelseskandidater til landsmødet 2018, så der sikres en så kompetent
bestyrelse som muligt.
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5) Repræsentantskabsmødet den 21. april 2018
Forslaget til indkaldelse blev fremlagt. På sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået at afholde mødet på
Fyn, og det er lykkedes at booke Kulturmaskinen i Odense. Datoen er varslet til repræsentantskabet og de
kollektive medlemmer.
Forslag om at arbejdet med vedtægts- og strukturændringer bliver nævnt på mødet, samt også uddybning
om skoletjenesterne. Det er stadig ikke besluttet, hvad den åbne temadrøftelse skal omhandle. Niklas
overvejer, hvem der kunne inviteres til at komme udefra.

6) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling
I 92-gruppen og Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe er det blevet besluttet at lave en skyggerapport
vedrørende Danmarks opfølgning på SDG’erne. FN-forbundet forventes umiddelbart at bidrage vedrørende
Mål 1 (Afskaf fattigdom) og Mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).
Endvidere overvejer bæredygtighedsudvalget at planlægge fyraftensmøder om FN-reform og
verdensmålene.
b) Menneskerettigheder
Udvalget har sendt referat ud fra mødet 8. januar 2018. Udvalget regner med at ville gerne markere den
internationale kvindedag 8. marts, men har endnu ikke et konkret forslag klart. En mindre arbejdsgruppe vil
mødes og herefter orientere bestyrelse og sekretariat. Udvalget husker at koordinere med Institut for
Menneskerettigheder – og orienterer ligeledes kredsene, så de eventuelt kan deltage eller kopiere
arrangementet til en anden del af landet.
FN-forbundet ved Ole Olsen og Bente Rich har bidraget til NGO’ernes fælles skyggerapport vedrørende
Danmarks overholdelses af torturkonventionen.
Københavnskredsens forperson og landsformanden arbejder på en konference om migration og flygtninge,
forhåbentlig i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og missionen i Genève (Carsten Staur).
c) Fred og konfliktløsning
Udvalget har sendt referat ud fra mødet 24. januar 2018. Kurt og Lave fremlagde mundtligt forslag til
udtalelse vedr. Vestsahara og EU's fiskeriaftale med Marokko, som i princippet blev godkendt. Forslaget er
efterfølgende sendt på skrift til bestyrelsen.
Københavnskredsens forperson deltager på det kommende udvalgsmøde, hvor hun vil orientere om
kredsens arbejde og aktiviteter.
Udvalget har god kontakt med Jesper Nymark fra Danwatch. Han kunne også være et bud på oplægsholder
til Repræsentantskabsmødet.
Udvalget, der har arbejdet med input til forsvarsforliget, mener det vedtagne Forsvarsforlig ser fornuftigt
ud. FN bliver omtalt flere steder og bevillingen øget. Det er dog vigtigt, at der løbende holdes øje med, hvad
der sker i praksis. Bestyrelsen takkede især Kurt for indsatsen.
Hovedkassereren bemærkede, at den gamle bevilling til R2P-arbejdet afsluttes, og at der til eventuelle nye
R2P-projekter udarbejdes nye ansøgninger.
d) Et styrket FN / FN-reform
Intet nyt.
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7) Yderligere organisatorisk arbejde
Grundet Jolantas udtrædelse af bestyrelsen blev Siw Busborg indstillet og godkendt som ny repræsentant
til Østersø NGO netværket.
Institut for Menneskerettigheders Råd har nedsat tre udvalg vedr. hhv. UPR, Ligestilling og Kommunikation.
Jørgen repræsenterer fortsat FN-forbundet i UPR-udvalget. Lena er i forvejen i ligestillingsudvalget via
Helsinki-komitéen og blev indstillet og udpeget til også at repræsentere FN-Forbundet. Rikke Enggaard
Olsen blev indstillet og udpeget til at repræsentere FN-forbundet i kommunikationsudvalget.
Kredsene har holdt et fælles skype-møde den 9. januar, hvilket var en god start på et tættere samarbejde.
De har aftalt at holde lignende en gang i kvartalet, næste gang i april. På baggrund af mødet har kredsene
spurgt om mulighederne for finansiering af et årligt fysisk møde mellem kredsene, i stil med det, der med
stor succes blev afhold i efteråret. Forslaget kan tages op i forbindelse med kommende budgetrevision og
diskussionerne og fremtidig struktur.
Medlems- og oplysningsudvalget kører i øjeblikket en Instagram-kampagne med billeder og omtale af nogle
af de aktive bestyrelsesmedlemmer. Udvalget erindrede om inspirationsmødet den 27. februar vedr. FNforbundets deltagelse i Folkemødet.
8) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Der var ikke tid til at gå i detaljer i forhold til den udsendte kalenderoversigt. Det blev erindret om at
orientere sekretariatet, hvis man på vegne af FN-forbundet deltager i events, eksterne møder, i medierne,
skolebesøg eller lignende, så det kan blive registreret.
9) Eventuelt
Intet.
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