FN-forbundets landsmøde 27. og 28. oktober 2018
Velkomst og åbning af Landsmødet
Landsmødet blev afholdt på Den Internationale Højskole i Helsingør, hvis forstander, Søren
Launbjerg, bød velkommen til de historiske rammer – hvorefter landsformanden mere formelt bød
velkommen til landsmødet.

Valg af dirigenter, landsmødesekretærer, stemmetællere og redaktionsudvalg
Forretningsordnen blev godkendt.
De foreslåede dirigenter blev valgt: Berit Asmussen og Kurt Mosgaard. De erklærede Landsmødet
lovligt varslet og indkaldt - herunder også vedtægtsændringer rettidigt fremsendt og Landsmødet
beslutningsdygtigt.
Som stemmeudvalg blev valgt: Kurt Nielsen, Troels Gauslå Engell, Inge Skjoldager, samt Jannie
Dengaard fra sekretariatet. Til redaktionsudvalget blev valgt: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen,
Kurt Mosgaard, Jan Møgelbjerg, Ole Olsen. Generalsekretær Torleif Jonasson blev valgt som
landsmødesekretær.
Forslaget til afviklingen af landsmødet, herunder disponeringen af dagsordenen, blev accepteret.
Dernæst blev der orienteret om stemmeregler – og om at vedtægtsændringer skulle til afstemning
før valg til de forskellige poster.
Dirigenterne orienterede om, at der i alt var blevet tilmeldt 55 deltagere, men med et par afbud i
ugen op til landsmødet endte deltagerantallet på 30 individuelle medlemmer og 17 repræsentanter
fra 13 kollektive medlemmer samt sekretariatet.
Beretning
Forud for landsmødet var udsendt bestyrelsens skriftlige, organisatoriske beretning for perioden
oktober 2016 til oktober 2018.
Landsformand Jørgen Estrup supplerede med at fremlægge en politiske beretning, der også var
blevet uddelt til deltagerne ved ankomst (vedlagt). Herefter fremlagde og supplerede næstformand
Trine Marqvard Jensen den organisatoriske beretning (vedlagt).
Efter diskussion og opklarende spørgsmål blev beretningen godkendt.
Beretningen blev suppleret med orientering om indsatsen i FN-forbundets internationale netværk:
Tidligere landsformand Bente Nielsen, er treasurer i World Federalist Movement (WFM), og fortalte
kort om organisationens aktiviteter. Endvidere er FN-forbundet repræsenteret i organisationens
Council ved landsformand Jørgen Estrup. Derefter orienterede generalsekretær Torleif Jonasson
om aktiviteterne i Verdensføderationen af FN-forbund (WFUNA), hvor han nyligt er valgt til
bestyrelsen (ExCo).

1

Økonomi
Hovedkasser Flemming Thøgersen fremlagde regnskab 2018 og budget for 2019. Statstilskuddet er
langt den største indtægt. Medlemskontingenter er en lille del af økonomien. Den er uændret og
uden udsigt til større stigning. Indtægter fra Tips- og Lottomidler varierer fra år til år alt efter var
mange, der søger puljen. Renteindtægterne er ikke store – om end der er fundet en bank med
bedste vilkår og moralsk kodeks. Endvidere er der indtægter fra Lannungfonden til forskellige
mindre projekter og EU-midler til større projekter. Løn og personaleomkostninger er den største
udgiftspost. Lokaleomkostninger er dalet grundet flytning til billigere lejemål.
Administrationsomkostninger forsøges holdt nede – og der er indkøbt billigt og disponeret forsvarligt
ifølge revisionen. Udgifter til nyhedsbrevet er reduceret, fordi der tidligere var et mindre honorar til
redaktør. På sigt vil kredsene forhåbentlige kunne finde alternative indtægter til lokale
arrangementer – eksempelvis kommunale puljer, fondsstøttede lokalprojekter, lokale
oplysningspuljer mm. Henlæggelser fra den nedlagte fond bruges på internationale aktiviteter. Når
disse er opbrugt, skal der findes anden finansiering.
Der er budgetteret med et mindre underskud for 2019. Hvis vedtægtsændringer bliver godkendt, vil
der muligvis komme en regulering i forbindelse med posten ’møder’, idet repræsentantskabsmøder
afskaffes, og landsmøderne bliver årlige, men muligvis af anden karakter og varighed.
Statstilskuddet forventes ikke at stige i forhold til den almindelige prisudvikling, hvorfor der må
tænkes i nye indtægtskilder.

Den parlamentariske revisor Inge Skjoldager supplerede, at det var glædeligt, at statstilskuddet
stadig er der – og ikke er blevet beskåret. Det har været en glædeligt at se alle de aktiviteter, der har
været afholdt og beskrevet i den organisatoriske beretning.

Økonomioversigten for 2018 og budgetterne for 2019 og 2020 blev taget til efterretning, mens
forslag om uændrede kontingentsatser blev godkendt.

Indkomne forslag og fremtidig virksomhed

Vedtægtsændringer
Formanden for bestyrelsens arbejdsgruppe om vedtægtsændringer, Kurt Mosgaard, fremlagde det
udsendte forslag. Forslagene til ændringer, herunder også nedlæggelse af repræsentantskabet, har
været drøftet ved flere lejligheder: til bestyrelses- og kredsmøder, samt til repræsentantskabsmødet
i april 2018.
De foreslåede vedtægtsændringer blev diskuteret og kommenteret. Redaktionsudvalget samlede op
på kommentarerne og fremlagde indstillinger og/eller omformuleringer til de fremsendte
ændringsforslag, hvorefter det blev sat til afstemning og vedtaget.
Landsformanden takkede herefter for den gode proces og forarbejde i forbindelse med udarbejdelse
af vedtægtsændringer.
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Forslag til udtalelse
’Verdens borgere – menneskerettigheder har ingen grænser’ Hensigten med udtalelsen er at gøre
opmærksom på, at menneskerettigheder ikke er til for at gøre livet nemmere for forbrydere, og at det
ikke er menneskerettigheder, der hindrer politikkere i at udføre deres arbejde – men at de er
universelle, vigtige og til for at beskytte os mennesker. Udtalelsen blev diskuteret, og
redaktionsudvalget samlede op på kommentarer og justeringer til et revideret forslag, der efter
yderligere diskussion og revision blev godkendt.
Endvidere blev der opfordret til, at man kontakter bestyrelsens menneskerettighedsudvalg, hvis man
ønsker at hjælpe med at få en aktivitet op og stå i forbindelse med menneskerettighedsdagen.

Fremlæggelse af Strategi- og handlingsplan
Næstformanden fremlagde den udsendte Strategi- og handlingsplan, som er den overordnede
ramme for FN-forbundets arbejde. Efter diskussion og kommentarer blev Strategi- og
handlingsplanen vedtaget. Kommentarer er noteret med henblik på bestyrelsens udmøntning af
planen.
Valg
Forretningsudvalg
Følgende blev valgt:
Landsformand: Jørgen Estrup (frem til landsmødet 2020)
Næstformand: Trine Marqvard Jensen (frem til landsmødet 2019)
Hovedkasserer: Flemming Thøgersen (frem til landsmødet 2019)

Bestyrelse
Efter kort valgtale fra kandidaterne, blev der foretaget afstemning, og følgende blev valgt:
1. Ditte Ingemann
2. Kurt Mosgaard
3. Siw Busborg
4. Finn Reske-Nielsen
5. Berit Asmussen
6. Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre)
Ovenstående 6 personer er valgt frem til Landsmødet 2020.

7. Holger Hansen
8. Lave K. Broch
9. Lars Josephsen
10. Yildiz Akdogan (Socialdemokratiet)
11. Hanne Severinsen (Venstre)
12. Steen Christensen (Socialdemokratiet)
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Ovenstående 6 personer er valgt indtil Landsmødet 2019.

Suppleanter frem til landsmødet 2019:
1. Lena Jørgensen
2. John Kierulf
3. M'barka Daoudi

På grund af stemmelighed til det sidste individuelle medlem af bestyrelsen, blev der gennemført en
yderligere afstemning.

Repræsentantskab
Jf. de nye vedtægter, så blev repræsentantskabet nedlagt, og i stedet er indført årlige landsmøder.

Revisorer
Statsautoriseret revisor: Michael Beuchert fra revisionsfirmaet Grant Thornton
Parlamentarisk revisor: Peter Palshøj

Det blev bemærket, at det i de nye vedtægter ikke er præciseret, at bestyrelsens medlemmer
vælges forskudt, således at halvdelen er på valg til de årlige landsmøder. Det fremgår dog af
overgangsbestemmelsen, ligesom det er præciseret vedr. valg til forretningsudvalget. Dette skal
rettes i forbindelse med landsmødet i 2019.

Eventuelt
Troels Engell orienterede kort om kommende konference på Christiansborg den 17. januar 2019 om
FN’s sikkerhedspolitik, som arrangeres i samarbejde mellem FN-forbundet, Københavns Universitet
og ’Academic Council on the UN System’. Panelet bliver en blanding af forskellige interessante
praktikere og forskere – og Mogens Lykketoft er vært.

Parlamentarisk revisor, Inge Skjoldager, takkede af, og sagde på gensyn i anden forbindelse og
rolle.
Landsformanden takkede for et godt landsmøde – og gav en særlig tak til dirigenterne, afgående
parlamentariske revisor, aktive kollektive medlemmer, særligt aktive individuelle medlemmer samt
afgående bestyrelsesmedlemmer

Evalueringsskemaer uddelt.
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