Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, den 6. juni 2018
Til stede:
Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Berit Asmussen, Hanne Severinsen, Holger Hansen (Skype), Line Drewes,
Niklas Møller Rendboe (Skype), Siw Busborg (Skype).
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke til stede:
Trine Marqvard Jensen, Jan Møgelbjerg, Linda Hertzberg, Torben Jacobsen, John Kierulf, Kurt Mosgaard, Lave K.
Broch, Lena Jørgensen, M'Barka Daoudi.

1) Formalia
Referatet fra repræsentantskabsmødet den 21. april blev taget til efterretning.
Der var fremsendt ønske om ændring af en sætning i referatet fra bestyrelsesmødet den 5. april 2018; de
tilstedeværende var for så vidt enige i den foreslåede tilføjelse, men var samtidig enige om, at det der står i
referatet også fandt sted. Derfor ændredes sætningen til: ’Det blev bemærket, at det var et væsentligt højere
beløb i forhold til andre kontingenter, og at 7.500 kr. var mange penge at bruge i fht. FN-forbundets økonomi.’
Da der ikke var fremødte nok til at bestyrelsen var beslutningsdygtig, blev dette og øvrige beslutninger
efterfølgende sendt til skriftlig godkendelse i bestyrelsen.
2) Økonomi og medlemssituation
Hovedkasseren kommenterede Budget- og regnskabsoversigt pr. 15. maj 2018 (udsendt som bilag) med
bemærkninger om, at det går som forventet. Den forventede indtægt fra individuelle medlemskontingenter er
ikke nået helt endnu, men på nuværende tidspunkt er niveauet som sidste år.
Forventningerne til indtægter for de kollektive medlemmer bliver svære at indfri grundet udmeldelser.
Herefter fulgte en kort diskussion om vigtigheden af at få lavet en plan for, hvordan de kollektive medlemmer
bedre kan involveres og fastholdes.
Aktiviteter og budget 2018 for Københavnskredsen var fremsendt som bilag forud for mødet. Bestyrelsen
accepterede det fremsendte rammebudget. I den anledning mindes Nordjylland og Fyn om også at sende deres
budgetforslag.
3) Landsmøde 2018
Bestyrelsen var enig i vedtægtsudvalgets betragtningerne om, at kræfterne skal bruges på udadvendte
aktiviteter frem for intern mødevirksomhed. Repræsentantskabet foreslås erstattet af årlige landsmøder, hvor
de kollektive medlemmer skal inddrages på bedre vis. Hvorvidt landsmøde skal vare en eller to dage skal tages
op i planlægningen, men skal ikke tilføjes i vedtægterne. Der var enighed om, at udvalget skal forsøge at indføje
FN-forbundets vision og mission i vedtægterne, men med det in mente, at vedtægterne skal være korte og
præcise. Med hensyn til bestyrelsens størrelse, var mødet enige om at bakke op om en reduktion af antallet –
enkelte støttede forslag om ned til 11, andre foretrak 13, inkl. forretningsudvalget.
Bestyrelsen var endvidere enige om, at det er vigtigt at sætte kriterier for, hvilke kompetencer FN-forbundets
kommende bestyrelse skal have.
Der var ikke ønske om at nedsætte en ny arbejdsgruppe, men en forventning om at vedtægtsudvalget fortsatte
deres arbejde.
Bestyrelsen bakkede op om indstillingen vedrørende landsmødegebyr og rejserefusion.

4) Aktuelle udfordringer
Politiske fokuspunkter, herunder indstillinger fra de politiske udvalg
a) Bæredygtig udvikling
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I 92-gruppen og Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe har udarbejdet en skyggerapport i forhold til regeringens
arbejde med implementering af verdensmålene. Desværre har det været rigtig vanskeligt at sætte data på især
mål 16. Skyggerapporten vil blive præsenteret på Folkemødet – eventuelt også via en pressemeddelelse inden
da. Endvidere berettede Landsformanden fra et møde i Udenrigsministeriet vedrørende P4G-mødet, som finder
sted 19.-20. oktober på Københavns Rådhus samt Christiansborg.
Udvalget har ikke afholdt mange møder grundet mangel på tid og ressourcer. På sidste udvalgsmøde blev det
drøftet, hvordan det kunne give bedst mening at bruge kræfterne. Udvalget har besluttet at lave en pixi pamflet
om Verdensmålene - hvad er de og betyder. Der arbejdes på at finde det rette niveau og målgruppe.
b) Menneskerettigheder
De endelige referater fra de to sidste udvalgsmøder blev uddelt på mødet, sammen med notatet ’Nyt
fra/aktuelle udfordringer i Menneskeretsudvalget’.
 Fyraftensmødet den 17. maj ’50 året for Teherankonferencen om kvinders reproduktive rettigheder’ var et
meget vellykket arrangement med interessante oplægsholdere og god deltagelse.
 Den 1. oktober afholder Dansk IGF Internetdagen, hvor FN-forbundet igen i år deltager med en session, der
ligger i forlængelse af sidste års ’Fake News’. Titlen er i år ’Fake News og misinformation – hvem har hvilket
ansvar?’.
 Institut for Menneskerettigheder har gennedsat deres UPR-udvalg. Danmarks midtvejsrapportering ift. UPReksaminationen i 2016 sendes til FN’s Menneskerettighedsråd i Genève. IMR har svaret inden for
høringsfristen. Næste trin er civilsamfundets UPR-skyggerapport med frist 8. juni. Ole Olsen står for at
indsamle bidrag fra FN-forbundet, men har desværre ikke modtaget noget ud over hans eget bidrag.
 Udvalget vil gerne markere 70-året for Menneskerettighedserklæringen den 10. december 2018 og har
derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kommer med konkrete forslag til markeringen – gerne i
samarbejde med f.eks. Københavnerkredsen.
 Den 20. juni er det flygtningedag. Der opfordres til at lave debatindlæg mm. Det er en vigtig opfølgende
indsats i forlængelse af ’18. maj konference’ - og hele flygtninge og migrant området. Nordjyllandskredsen
supplerede med, at de skal holde oplæg om flygtninge og migranter d. 20. juni – og vil med det som
udgangspunkt gerne bidrage med en artikel.
c) Fred og konfliktløsning
Intet nyt.
d) Et styrket FN / FN-reform
På fredag afholder FNF’s vennekreds møde i Udenrigsministeriet med Jesper Møller Sørensen – og diskuterer
multilateralisme i forbindelse med input til den nye udenrigspolitiske strategi.
Projektet UN-live, med museum og en online platform, er under forberedelse. Verdensmålene bliver
omdrejningspunktet. Finansieringen er ikke helt på plads, men det vil blive interessant, hvis det lykkes. FNforbundet bør overveje, hvordan der kan skabes en relation til projektet.
e) Organisatoriske sager, herunder projektudvalget og medlems- og oplysningsudvalget.
Referater fra udvalgsmøder samt stikord til strategi for hvervning og fastholdelse af medlemme udsendt som
bilag forud for mødet.
Kommunikation
FN-forbundet har en overordnet kommunikations- og mediestrategi, men der har ikke været fokus på at udvikle
og færdiggøre den. Medlems- og oplysningsudvalget foreslår at koncentrere kræfterne på konkrete tiltag f.eks.
lave retningslinjer for hvad man kan sige på vegne af FN-forbundet – eller plan for styrkelse og fastholdelse af
kollektive medlemmer. Udvalget efterspurgte retningslinjer fra bestyrelsen til, hvad de skal prioritere i deres
arbejde. Bestyrelsen svarede, at det vil de gerne – men at udvalget må give dem nogle stikord og spørgsmål at
tage stilling til.
Medlemsbladet Global
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er under fornyelse til et nyt format. Planen er, at det skal ligge som et site under FN-forbundets hjemmeside, så
det bliver det mere tilgængeligt, delbart og dynamisk. Der vil løbende komme artikler, der kategoriseres under:
interviews, baggrund og holdninger (klummeformat). Artiklerne vil ligge i printvenligt format. Der er ved at blive
nedsat en redaktionsgruppe – første møde med kandidater er afholdt. Foruden redaktionsgruppen vil Anne
Marie være ankeret på sekretariatet – mens Landsformanden er den overordnet ansvarshavende, med
generalsekretæren som den dagligt ansvarshavende. Der vil med passende interval blive udsendt nyhedsmail til
medlemmerne med appetitvækkere og highlights af, hvad der ligger på sitet.
Mødedeltagerne kommenterede, at det var en rigtig god idé med den kontinuerlige udgivelse. Det blev
foreslået at placere en ’bliv medlem’ knap centralt på nyhedssitet, for læsere udefra. Der blev udtrykt ønske om
et printvenlig format for mere end hver enkelt artikel, og at tænke i en arkivfunktion, så Global ikke bliver
historieløs.
Bestyrelsen bakkede op om fremlæggelsen vedr. omlægningen af GLOBAL til et webbaseret format.
Ny hjemmeside
Der arbejdes stadig på en ny og mobilvenlig hjemmeside. Processen har været lang grundet manglende
ressourcer og grundet personaleskift i DFS, som bistår med teknisk hjælp – men nu er der lys forude.
Logo
Kredsene har fremlagt forslag til logo, der f.eks. kan bruges i forbindelse med visitkort. Det bliver FN-forbundets
logo tilføjet bynavn og silhuet af by-skjold.
International mødedeltagelse for FN-forbundet
Fra mødet den 23. maj 2018 diskuterede FU at deltage ved følgende internationale møder:
- HLPF (FN’s High Level Political Forum) vedrørende Verdensmålsimplementeringen den 9.- 19. juli, hvor
Generalsekretæren deltager som formand for 92-gruppen og pva. af FN-forbundet (9.-16. juli).
- Landsformanden deltager på World Federalist Movement’s kongres 9.-13. juli, hvor vedtægts- og
strukturændringer er på dagsordenen. Tidligere landsformand Bente Nielsen forventes også at deltage i
egenskab af kasserer for WFM.
- Landsformanden deltager i dele af 1. periode af FN’s Generalforsamling (23. september-5. oktober), hvor
flygtninge- og migrant compacts er et af temaerne under åbningsdebatten.
- Generalsekretæren deltager i WFUNA Plenary Assembly den 18.-22. oktober, hvor der blandt andet skal
vælges ny bestyrelse, og hvor vi igen forsøger at opstille.
Bestyrelsen accepterede forretningsudvalgets notat.
5) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Nordjyllandskredsen orienterede om et kommende møde angående verdensmålsimplementeringen i Aalborg,
hvor ni byrådsmedlemmer har meldt deres deltagelse. Kredsen har endvidere lavet en foredragsinvitation om
Verdensmålene til kommuner, skoler mm. Invitationen skal sendes rundt til de nordjyske kommuner – og
ambitionen er at lave minimum et foredrag i hver kommune i Nordjylland. Kredsen har endvidere samarbejdet
med UN Genève vedrørende en dansk oversættelse af ’170 daily actions’, som er hverdagsinitiativer i forhold til
Verdensmålene. Pjecen er oversat og kredsen vil modtage trykte eksemplarer. (Se også bilaget fra medlems- og
oplysningsudvalgets møde den 10. april, med en samlet oversigt over kredsaktiviteter).



Der blev henvist til enkelte arrangementer i den udsendte kalenderoversigt for perioden 5. april til 6.
september, herunder det foreløbige program vedr. Folkemødet.
Notat om ambassadørmøde i Odense den 21. august blev uddelt.

6) Eventuelt
Intet
Mødet hævet i god ro og orden
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