Bestyrelsesmøde mandag den 20. september 2010
Til stede: Trine M.N. Jensen, Bent Christensen, Erik Arnsted, Flemming Thøgersen, Jørn Boye
Nielsen, Erling Kjær, Bente Rich, Morten Thulstrup, Tue Magnussen, Bente Nielsen, Torben
Jacobsen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Jørgen Estrup, Lave Broch, Dorte Munch, Karsten Fledelius, Claus Wachmann
Mødeleder: Trine M.N. Jensen
1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 19. august 2010
Referatet blev godkendt.
2) Meddelelser og kort status siden sidst på FN-fronten
Generalsekretæren orienterede om følgende:
Udtalelse fra Jørgen Estrup i Dagbladet Arbejderen den 2. september vedr. ytringsfrihed og ROJ
TV.
UNHCR’s kritik af hjemsendelse af irakere og efterfølgende læserbrev i Politiken 9. september
af Tue Magnussen. Det blev foreslået, at FN-forbundet opfordrer til, at Danmark faktisk
behandler de 155 asylansøgeres asylønske. Med integrationsminister Birthe Rønns
umiddelbare afvisning af behandling, strander de i et ingenmandsland. Der er fulgt op på
nyheden på hjemmesiden sammen med historien om Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols indgriben overfor de danske tvangsudsendelser af asylansøgere
til Grækenland og den kommende UPR af Danmark.
Kommentar på hjemmesiden til Politikens leder vedr. ’dræbende FN-tavshed’ omkring
sikkerheden for nødhjælpsarbejdere i Pakistan.
”FN’s fremtid”
o Til orientering blev omdelt de lækkede dokumenter fra et internt FN-seminar (retreat) i
Østrig den 5.- 6. september 2010.
o I seneste udgave af Ræson, har udenrigsordfører fra Venstre, Michael Aastrup Jensen,
forskellige overvejelser vedr. FN’s fremtid.
3) Landsmøde
Der var forskellige forslag til rettelser til Udkast til strategi- og handlingsplan (version 5). Alle forslag
skal indsendes til Sekretariatet onsdag, hvorpå forslagene vil blive sendt til elektronisk godkendelse
fredag.
Det blev diskuteret, hvorvidt – og i så fald af hvem – der skulle sættes konkrete målsætninger i
selve strategi- og handlingsplanen, ikke bare for medlemshvervning men også for de politiske og
organisatoriske fokusområder til brug for evaluering og prioritering af Forbundets arbejde.
Afslutningen på udkastet til Strategi- og handlingsplanen beskriver, at ”på baggrund af nærværende
strategi- og handlingsplan (…) er det bestyrelsens ansvar at udarbejde konkrete målsætninger for
Forbundets arbejde.” Den på Landsmødet vedtagne strategi- og handlingsplan vil således lægge
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rammen for den nye bestyrelse, der på baggrund af et oplæg fra forretningsudvalget efter
Landsmødet må vedtage konkrete strategier for de valgte fokusområder, inkl. målsætninger. Der
blev opfordret til at sætte en tidsfrist for arbejdet, hvad der blev taget til efterretning. Det blev også
kort rejst, hvorvidt arbejdsgrupperne igen fortrinsvist skulle være bestyrelsesudvalg.
Aktivitetsoversigt blev rundsendt. Det blev opfordret at huske at melde tilbage til Sekretariatet, når
der er bidrag til aktivitetskalenderen. Evt. tilføjelser bedes sendt til Sekretariatet senest fredag den
8. oktober.
Den organisatoriske beretning skal ligeledes være færdig til godkendelse af bestyrelsen og inden da
af forretningsudvalget. Bidrag skal være Sekretariatet i hænde senest mandag den 4. oktober.
Bestyrelsen opfordrede til, at landsformanden på næste bestyrelsesmøde præsenterer sine
foreløbige overvejelser over indhold i den mundtlige beretning, herunder gerne en vægtning af
medlemsarbejdet.
Opstillinger til bestyrelsen blev vendt. Der var enighed om, at den nye bestyrelse – hvis muligt –
skal repræsentere hele det politiske spektrum, og at der sikres en god kollektiv repræsentation. Der
var stemning for, at man opfordrede yngre kræfter til at stille op.
Peter Palshøj og Birgitte Husmark har accepteret dirigentposterne til Landsmødet.
Afslutningsvis blev bestyrelsen mindet om at huske at tilmelde sig Landsmødet. Tilmelding skal ske
via hjemmesiden.
4) Økonomi
Forslag til reviderede kontingentsatser blev godkendt med en foreslået ændring af kontingent for
livslangt medlemskab til kr. 2015,Økonomisk status; til sidste bestyrelsesmøde blev der foretaget en revidering af budgettet med træk
på beholdningen større end først beregnet. Efter en gennemgang af budgettet er løn- og
personaleomkostninger blevet justeret, og et nyt budget vil blive fremlagt på næste
bestyrelsesmøde.
5) Projekter og ansøgninger
Ansøgning vedr. projekt i Iran er sendt til Kvinfo.
6) Sekretariatet
Praksis for ansættelse af akademikere i løntilskud og virksomhedspraktik var blevet diskuteret i
Forretningsudvalget, der besluttede, at FU vil være repræsenteret med et medlem (Trine Jensen) i
de kommende samtaler med ansøgere til stilling med løntilskud.
Det blev godkendt, at RIKO kan låne et lokale på Sekretariatet til en praktikant i foråret 2011.
7) Statusrapport og indstillinger fra ad hoc arbejdsgrupperne mv. samt fra
bestyrelsesmedlemmer, der med FN-forbundskasket har deltaget i diverse aktiviteter
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Generalsekretæren havde udsendt bilag til bestyrelsesmøder med orientering om status for og
kommentarer til arbejdsgrupperne Public Service og freds- og konfliktløsning. Det blev taget til
efterretning. Ligeledes taget til efterretning blev orientering om møde i FN-forbundets Venner og
fællesbrev til statsministeren om 2015 Målene fra 92-gruppen; referater fra NGO-forums årsmøde
og Stop Sult Fonden. Fsva. årsmødet i NGO-forum blev det påpeget, at NGO-forum har været nødt
til at søge en mere pragmatisk, kompromissøgende tilgang i processen omkring etableringen af
Institut for Flerpartisamarbejdet, om end processen fra politisk hold har været kritisabel.
Indsamlingen til FN’s Katastrofefonds arbejde i Pakistan er begyndt, og der blev opfordret til at
sprede budskabet. Det blev foreslået at oplyse bredere om indsamlingen, hvad der blev taget til
efterretning.
Fsva. det fælles bidrag fra de danske NGO’er i rådet for Institut for Menneskerettigheder til UPRbedømmelsen af Danmark har FN-forbundet bidraget med 13 ud af (indtil videre) 46 punkter, bl.a.
vedr. den danske udlændingepolitik.
Der blev i den forbindelse opfordret til, at Forbundet kobler sig på RCT’s arrangement i anledning af
FN’s Menneskerettighedsdag den 10. december.
På kampagnedagen for Verdens Bedste Nyheder den 10. september var Forbundet på gaden
morgen og eftermiddag. Fra kl. 6.30 – 9.00 fik de omkring 30 frivillige, der var dukket op på Kgs.
Nytorv delt i alt 3600 stykker morgenbrød ud sammen med Verdens Bedste Nyheder, der havde
fået omslaget på MetroExpress. Om eftermiddagen stod Københavnskredsen for en 2015 Stafet på
Gammeltorv, der - på trods af regnen - var en succes.
Udkast til strategi for hvervning og fastholdelse af medlemmer blev godkendt. Dertil skal det
overvejes, om det kan gøres tydeligere, hvordan man bliver medlem via hjemmesiden, og
nemmere, eks. via betaling over nettet. Det blev også foreslået at opsøge de politiske partiers
landsmøder og at forsøge sig med telefonkampagner. Flere arrangementer, hvor Forbundet
kommer på gaden i stil med 10. september og møder folk, blev efterspurgt. Det blev taget til
efterretning. Afslutningsvis blev det oplyst, at der vil blive afholdt et hvervemøde i Århus med Erling
Kjær fra bestyrelsen og generalsekretæren.
I forbindelse med studiestart på universiteterne har Forbundets virksomhedspraktikant været rundt
på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner og reklamere for først og fremmest 10.
september eventen, men også for FN-forbundet generelt.
Skoletjenesten har fået to nye koordinatorer, der indtil videre har haft en god start, og der blev
udtrykt forhåbninger i forhold til det fremtidige samarbejde med dem. Begge deltager i WFUNA’s
ungdomsseminar i Oslo den 1.-3. oktober.
Tue Magnussens indstilling om at støtte brev vedr. protest mod straffrihed for krigsforbrydelser i
Israel/Palæstina sammen med RCT, EMHRN og MS blev vedtaget.
8) Kommende møder og aktiviteter
Der blev orienteret om de kommende møder og aktiviteter
9) Evt.
Mødelederen takkede for god ro og orden.
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