Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 7. april 2010
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Erik Arnsted,
Lave K. Broch, Karsten Fledelius, Tue Magnussen, Bente Nielsen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich
og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Trine M.N. Jensen, Bent Christensen, Erling Kjær, Dorte Munch og Claus
Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet af mødet den 4. marts 2010 blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
a. Ny generalsekretær
Der var sendt meddelelse ud til bestyrelsen om, at ansættelsesudvalget og forretningsudvalget
havde valgt Torleif Jonasson som ny generalsekretær. Torleif tiltræder stillingen pr. 1. maj 2010.
Jørgen Estrup gav udtryk for, at han ser frem til samarbejdet.
Bente Nielsen havde som medlem af ansættelsesudvalget haft til opgave at meddele afslag til de
øvrige kandidater, der havde været indkaldt til samtale, samt at tale med de ansøgere, som havde
bedt om en begrundelse for at de ikke var blevet indkaldt. Bente havde i flere tilfælde oplevet det
positive, at kandidaterne havde tilbudt, at FN-forbundet kunne gøre nytte af deres kompetencer.
Torleif takkede for tilliden og gav udtryk for, at han på grund af sin ’interne’ status var glad for, at
der havde været involveret ekstern konsulent i forløbet.
Forretningsudvalget indstillede, at Trine M.N. Jensen blev konstitueret som Torleifs efterfølger som
næstformand og at Lave K. Broch indtrådte i forretningsudvalget. Dette blev tiltrådt enstemmigt af
bestyrelsen.
b. Hermod Lannungs Fond
Der var udsendt ansøgning til og svar fra Hermod Lannungs Fond vedr. studietur til FN i New York
samt konference og workshops om FN’s rolle på Balkan. Desværre var der afslag på støtte til
studieturen, mens der var bevilget 77.500 kr. ud af de ansøgte 146.500 kr. til Balkan-projektet til
støtte til konference på Christiansborg samt seminar på Den Internationale Højskole.
Der var ikke bevilget midler til transport og publikation i forbindelse med projektet.
Anni oplyste, at Lannung-fondet hidtil har ydet støtte til studieture til FN og efterlyste guidelines for,
hvad Hermod Lannungs Fond bevilger midler til.
Det blev aftalt, at mulighederne for anden ekstern støtte til Balkan-projektet afsøges samt at det
undersøges, om det vil være muligt at gennemføre en studietur til FN for en målgruppe, som selv
er i stand til at dække udgiften.
c. Uganda
Anni orienterede om, at UNA Uganda som reaktion på FN-forbundets henvendelse om lovforslag
vedr. homoseksuelle havde fremsendt et projektforslag om diskussionsmøder på universiteter. Da
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formålet med projektet ikke var at modarbejde lovforslaget, mente FU ikke, at man kunne støtte
projektet. Bestyrelsen var enig i FU’s vurdering, og det blev aftalt, at man skulle meddele dette til
UNA Uganda og samtidig lægge op til en dialog om emnet mhp. at påvirke. Det blev ligeledes
aftalt, at WFUNA skal orienteres om henvendelsen til det ugandiske FN-forbund.
I forbindelse med diskussionen af projektforslaget fra UNA Uganda foreslog Torben Jacobsen, at
bestyrelsen på et senere tidspunkt tager en drøftelse af, hvilke sager der skal fremmes i WFUNA
og WFM.
d. Velkomstbreve til Udenrigs- og Udviklingsministeren
Anni orienterede om de velkomstbreve, der var sendt til de nyudnævnte ministre Lene Espersen
og Søren Pind, og som var udsendt som bilag til dagsordenen. Der var endnu ikke kommet svar på
brevene, men det blev aftalt, at sekretariatet skal tage kontakt til Søren Pinds sekretær mhp. at
finde dato for offentligt møde om planerne for den multilaterale bistand og FN’s rolle heri.
Punkt 3: Statusrapport og indstillinger fra ad hoc arbejdsgrupperne samt fra
bestyrelsesmedlemmer, der med ’FN-forbundskasket’ har deltaget i div. aktiviteter
a. og b. Orientering om FN-forbundets planer i relation til 2015 Måls kampagnen og om 2015 Måls
konference den 26. maj i samarbejde mellem FN-forbundets folketingsgruppe og Forbundet
Torleif opridsede: 2015 Måls topmødet finder sted i New York den 20.-22. september umiddelbart
inden Generalforsamlingen starter. Den 14.-15. juni afholdes der møde i New York, hvor
civilsamfundet kan komme med input. Torleif fortalte, at der i 92-gruppen er en pulje, der skal
dække rejseudgifter mv. til mødet i New York i juni. Den danske 2015 Måls kampagne løber af
stablen den 10. eller 17. september – det er endnu ikke afgjort. FN-forbundets COP15
arbejdsgruppe er nu overgået til at være 2015 Måls arbejdsgruppe. Gruppen holdt møde den 23.
marts. Referat følger snarest. Næste møde i gruppen afholdes den 22. april.
Erik Arnsted opfordrede til, at FN-forbundet byder ind på at være speaker på juni-mødet. Det blev
aftalt, at Torleif undersøger mulighederne for, at en repræsentant for FN-forbundet deltager for 92gruppen i juni-mødet i New York.
Jørgen fortalte om planerne for 2015 Måls konferencen den 26. maj. Formanden for FN-forbundets
folketingsgruppes bestyrelse, Karsten Lauritzen skal være ordstyrer på konferencen, som afrundes
af Jørgen. Det blev aftalt, at sekretariatet undersøger, hvorvidt der allerede er planer i Folketinget
om at anmelde en forespørgselsdebat om 2015 Målene. Hvis det ikke er tilfældet, skal muligheden
for at anmelde en forespørgselsdebat – som helst skal finde sted efter konferencen - drøftes med
Karsten Lauritzen.
Tue Magnussen havde fremsendt forslag om, at bestyrelsen skulle drøfte muligheden af at FNforbundet kommer med høringssvar til det forslag til ny bistandsstrategi, som Søren Pind
fremlagde den 19. marts samt evt. lave et ekstrakt til udtalelse fra repræsentantskabsmødet. Efter
en drøftelse blev det aftalt, at der udarbejdes et kort høringssvar med vægt på det multilaterale og
fattigdomsaspektet, samt at der til repræsentantskabsmødet på baggrund heraf udarbejdes forslag
til udtalelse med delvis samme fokus, men klar vægt på 2015 målene.
c. Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. Afghanistan
Arbejdsgruppen havde udarbejdet et kort oplæg vedr. FN-forbundets stillingtagen i forhold til
Afghanistan. På baggrund af en længere drøftelse af indholdet i papiret blev det aftalt, at gruppen
arbejder videre mhp. fremlæggelse af en udtalelse på repræsentantskabsmødet lørdag den 17.
april – samt på længere sigt at udarbejde et politikpapir om emnet.
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d. Opdatering af arbejdsgrupper
Torleif mindede om de arbejdsgrupper, der var oprettet i maj 2009. Det blev aftalt, at listen
opdateres til næste bestyrelsesmøde. Desuden skal der udarbejdes forslag til ændring i eksterne
repræsentationer mv. som følge af Torleifs udnævnelse til generalsekretær. Det blev på ny
understreget, at arbejdsgrupperne er åbne for deltagelse af andre af Forbundets medlemmer end
de formelt udpegede.
Morten Thulstrup tilbød at oprette et debatforum på Internettet til brug for arbejdsgrupperne, så
man også kan følge med i, hvad der foregår i de arbejdsgrupper, man ikke selv er medlem af. Der
blev takket ja til Mortens tilbud.
Punkt 4: Repræsentantskabsmødet 17. april
Anni orienterede om, at Jakob Simonsen var forhindret i at holde oplæg på mødet. I stedet
kommer Stine Junge fra UNDP og holder oplæg om 2015 Målene. Erika Jørgensen fra WFP har
givet tilsagn.
Ruth Gunnarsen havde fremsendt forslag om, at repræsentantskabet skulle behandle emnet
’Nordatlanten som atomfri zone’ på mødet. Der var enighed om at tage Ruths forslag op senere –
evt. med henblik på fremsættelse af en udtalelse til Landsmødet i oktober.
Flemming Thøgersen fremlagde regnskab 2009. Det udviser et overskud på 20.000 kr. mod et
budgetteret underskud på 118.000 kr. Forskellen skyldes primært lavere udgifter til sekretariatet
samt færre aktivitetsudgifter end forventet. Flemming oplyste, at der er brugt 50.000 kr. af
henlæggelserne. På baggrund af de vigende kontingentindtægter i regnskabet udspandt der sig en
debat om, hvordan man hverver og fastholder medlemmer. Det blev aftalt, at forholdene omkring
de vigende kontingentindtægter skal uddybes i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet på
repræsentantskabsmødet. Herefter blev det besluttet, at bestyrelsen indstiller regnskabet til
repræsentantskabets godkendelse.
Det blev aftalt - jf. pkt. 3 - at der udarbejdes forslag til udtalelser om Afghanistan og om 2015
Målene.
Punkt 5: Underskriftindsamlingen www.asylbørneneudnu.dk
Bente Rich og Tue Magnussen havde fremsendt opfordring til at FN-forbundet støtter initiativet,
som har tre krav: Asylbørnene skal ud af centrene, børnene skal levet et normalt liv med deres
forældre og børnene og deres forældre skal have den behandling og de tilbud, de har brug for, så
de kan komme over deres traumer. Det blev aftalt, at FN-forbundet vil medvirke til udbredelse af
kendskabet til underskriftindsamlingen – bl.a. ved at gøre opmærksom på den på
repræsentantskabsmødet.
Punkt 6: Eventuelt
Erik Arnsted orienterede om, at han var blevet kontaktet af Birger Norup, som er medlem af FNforbundet og sidder i bestyrelsen for Peace Alliance DK, ang. et nærmere samarbejde vedr. fred
og konfliktløsning. Et af Peace Alliance DK’s fokusområder er opbygning af et fredsakademi på
universitetsniveau. Det blev aftalt, at Erik og Jørn Boye Nielsen tager kontakt med Birger Norup for
nærmere sondering.

For referatet: Hanne Steinmeier
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