Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde onsdag den 22. juni 2011 kl. 17.00 – 19.00 på
Forbundets sekretariat i Store Kongensgade, København
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Niels Johan
Juhl-Nielsen, Tue Magnussen, Miriam Moazzeni, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Bente Rich og
Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Yvonne Petersen (referent)
Ikke til stede: Christian Friis Bach, Lave Broch, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Bente Nielsen
og Jens Vexø
Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen, og vedrørende punktet under eventuelt blev det
besluttet at rykke det op som nyt punkt 4 h) Orientering om deltagelse i Gaza-flotillen.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2011
Referatet af 10. maj 2011 blev godkendt.
2. Økonomi
Hovedkasserer Flemming Thøgersen uddybede den udsendte regnskabs- og budgetoversigt pr.
21. juni 2011, herunder, at lønbudgettet stadigvæk stemmer, men at huslejebeløbet ligger i
underkanten af det budgetterede.
Med hensyn til kontingentindbetalinger for individuelle medlemmer orienterede Flemming om, at
det budgetterede beløb på 60.000 kr. ikke forventedes opfyldt. Der er i denne forbindelse bl.a. et
problem vedrørende indmeldelsesproceduren, som skal tages op i medlemsudvalget.
Endvidere orienterede Flemming om, at med hensyn til projekter, uforbrugte indtægter fra sidste
år, er de overført til i år og vil i det store og hele blive modsvaret af udgifter i år. Det vil sige, at det
budgetterede overskud på 60.000 kr. vil blive vanskeligt at opnå, og det vil kræve, at vi er meget
forsigtige med de udgifter, vi afholder og i den forbindelse bør overveje, om noget kan dækkes af
fondsmidler.
Flemmings konklusion var, at der nu er mere grund til bekymring end for to måneder siden, og
nævnte, at tidligere års regnskaber var bedre, fordi vi ikke havde haft så mange aktiviteter.
Der udspandt sig efterfølgende en diskussion, hvor flere kom med spørgsmål samt forslag til
medlemshvervning og -fastholdelse, bl.a. at deltage i festivaler. Torben Jacobsen, formand for
medlemsudvalget, meddelte, at der vil komme nogle forslag/prioritering fra udvalget til bestyrelsen,
og konklusionen blev, at bestyrelsen endnu en gang vil drøfte, hvordan medlemshvervningen
kommer til at fungere og vil vende tilbage herom på næste bestyrelsesmøde. På dette møde vil
desuden ske en budget revision, som tidligere aftalt.
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3. Orientering om de eksterne repræsentationer
__________________________________________________________________________
Torleif Jonasson orienterede om, at det overvejes at lave en matrix/oversigt over hvad FNforbundets repræsentanter i organisationer m.v. laver dér med det formål at se, hvorfor vi er
repræsenteret lige netop dér. Ole Olsen foreslog at lave en liste over udvalg og repræsentation
som et generelt baggrundsnotat, og Flemming Thøgersen supplerede med, at der mangler
tilbagemelding/kort oversigt fra de bestyrelsesmedlemmer, der er med – dvs. få klarlagt et
hovedformål med repræsentationen. Konklusionen blev, at det skal der rettes op på, og Torleif vil
stå herfor.
4. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
a) Generelt om udvalgsarbejdet, bl.a. spørgsmålet om politikpapirer
Der var generel opbakning til at bruge politikpapirer som arbejdsgrundlag, men forslag om, at man
måske skulle overveje at gøre dem kortere, måske bygge ovenpå de eksisterende, dvs. få ajourført
så meget som muligt, samt at de respektive udvalg får sorteret, får smidt ud, får opdateret og
måske i nogle tilfælde får udarbejdet et helt nyt papir.
Det blev besluttet, at sekretariatet sørger for udsendelse af de relevante politikpapirer til udvalgene
med henblik på en sortering efter aktualitet og opdateringsmulighed samt en opfølgning på
bestyrelsesmødet den 3. oktober. I den forbindelse foreslog Ole Olsen, at det kunne overvejes at
udarbejde et ”princip-program”, og Torben Jacobsen orienterede om, at medlemsudvalget vil
komme med tre til fire foldere målrettet forskellige målgrupper.
b) Indstillinger fra menneskerettighedsudvalget
Formanden for udvalget Ole Olsen orienterede om, at tiden desværre var løbet fra at sende et brev
til udenrigsministeren om evalueringen af FN’s menneskerettighedsråds arbejde og funktion, men
at det bør overvejes på et tidspunkt at forsøge at komme mere i medierne om problemstillingen og på kort sigt at lægge en nyhed på hjemmesiden, så arbejdet ikke er spildt.
Med hensyn til det videre arbejde med Retten til Udvikling oplyste Ole, at det er Erik Arnsted, der
arbejder dermed. Udvalgets indstilling om at få dækket udgifterne for rejse og ophold for en
deltager i et kommende og afgørende møde om Retten til Udvikling i Menneskerettighedsrådets
arbejdsgruppe 14. – 18. november 2011 i Geneve var blevet behandlet af forretningsudvalget. I
den forbindelse udtalte Flemming Thøgersen, at det ville være o.k. at imødekomme ansøgningen
med en beløbsramme på 5.000 kr. fra henlagte midler, således at det ikke ville ændre regnskabet.
Bestyrelsen tilsluttede sig beslutningen, og udvalget vil nu lede efter en kvalificeret person til at
repræsentere Forbundet.
Ole orienterede herefter om, at udvalget havde udarbejdet en udtalelse, som Forbundet udsendte
den 20. juni 2011 i anledning af FN’s dag for flygtninge: ”Nye flygtninge hver dag – nye behov for
beskyttelse, håb og rettigheder”. Udtalelsen er lagt på hjemmesiden. Tue Magnussen ønskede at
arbejde på en udtalelse i anledning af FN’s dag mod tortur søndag den 26. juni, og det blev
besluttet at bemyndige landsformanden og udvalgsformanden at godkende indholdet.
c) Indstillinger fra freds- og konfliktløsningsudvalget
Næstformand for udvalget Jørn Boye Nielsen indledte punktet med, at tiden nu var inde til, at der
måske igen var politisk mulighed for at få oprettet en oplysningspulje om fred, sikkerhed og
nedrustning – at få SNU-bevillingen tilbage – og at Forbundet skulle arbejde herfor f.eks. ved at
skrive til alle partier med forslag om at oprette en sådan pulje. Baggrunden for Jørns forslag var, at
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der bruges rigtig mange penge på forsvars-, men ikke til freds- og konfliktløsningsoplysning.
Jørgen Estrup oplyste, at forslaget havde været behandlet i forretningsudvalget, hvor man nødig
så, at en eventuel pulje tages fra udviklingsbistanden. Der var generel tilslutning til Jørns forslag,
men lidt diskussion om timingen, idet det måske ville drukne i valgkamp og derfor skulle afvente de
to kommende relevante ministre. En kombination af at ”plante” idéen, fx ved at skrive et par
kronikker, indtil ny regering, og efterfølgende skrive til de relevante ministre blev diskuteret.
Bestyrelsen bakkede op om idéen, men pointerede, at en eventuel pulje skulle holdes udenfor
bistandsmidlerne, og det blev besluttet, at udvalget sammen med Jørgen Estrup arbejder videre
med sagen.
Jørn orienterede endvidere om, at udvalget planlægger en studierejse til Vestsahara.
d) Indstillinger fra udvalget om bæredygtig global udvikling
Formand for udvalget Trine Jensen orienterede om, at der forelå et referat, men p.t. ingen
indstillinger.
e) Indstillinger fra oplysningsudvalget
Formand for udvalget Trine Jensen orienterede om, at der forelå et referat, men p.t. ingen
indstillinger.
f) Indstillinger fra medlemsudvalget
Formand for udvalget Torben Jacobsen orienterede om, at der forelå et referat og at der p.t.
arbejdes på en indstilling om aktiviteter.
g) Indstillinger fra projektudvalget
Formanden for udvalget Flemming Thøgersen orienterede om, at vi p.t. afventer svar fra Karsten
Fledelius med henblik på en indstilling til bestyrelsen om kontingentfrit medlemskab af FNforbundet i ca. et halvt år for tidligere medlemmer af det nu nedlagte Dansk Kaukasusselskab
(Selskabets resterende midler overdrages Forbundet, og beløbet modsvarer det nævnte halve års
medlemskab).
Endvidere orienterede Flemming kort om – i regi af projektudvalget - Forbundets kommende
workshop i Moldova 27. juni – 7. juli 2011: ”Not My Conflict”, hvor det havde været vigtigt, at de
danske udpegede deltagere var eller bliver engagerede og aktive i FN-forbundet.
h) Orientering om deltagelse i Gaza-flotillen
Der var på forhånd udsendt artikel bragt i ”Modkraft” om Tue Magnussens deltagelse i Gazaflotillen. Tue redegjorde for baggrunden for sin medvirken i flotillen af skibe til Gaza-striben og
fortalte, at han tager af sted den 24. juni til Grækenland, hvorfra den danske delegation sammen
med aktivister fra Australien, Belgien og Canada med et canadisk skib skal sejle til Gaza. Tue
pointerede, at han ikke stiller op på vegne af FN-forbundet, men som enkeltperson i lighed med
øvrige deltagere - i Modkrafts artikel kan man få et andet indtryk.
Med hensyn til Tues ansøgning om økonomisk støtte til turen, orienterede Tue om, at rejsen var
betalt, og et forslag om i stedet at yde økonomisk støtte til Free Gaza bevægelsen blev diskuteret.
Der var bred enighed om støtte til selve initiativet, men ikke at yde symbolsk støtte til Free Gaza
bevægelsen. Bestyrelsen ønskede Tue god rejse.
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5. Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Der var udsendt oversigt over møder m.v., og med hensyn til mødet i maj i den NGO-kreds om
UPR (Universal Periodic Review) – om evalueringen af Danmark i FN’s menneskerettighedsråd som Jørgen Estrup havde deltaget i, supplerede Jørgen med, at man afventer regeringens udspil,
men at det afgørende positive var, at der var enighed i NGO-kredsen om at fortsætte arbejdet samt
at Amnesty og Dansk Flygtningehjælp havde tilkendegivet, at de også gerne vil være med.
Ole Olsen tog situationen i Libyen op, og der var enighed om, at vi skal følge godt med i
udviklingen. Niels Johan Juhl-Nielsen udtalte, at det kunne være spændende at undersøge,
hvordan øvrige FN-forbund forholder sig til situationen i Libyen.
6. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der var udsendt oversigt over møder m.v.
Ny dato for repræsentantskabsmødet: Det blev besluttet at rykke repræsentantskabsmødet fra
lørdag den 29. oktober 2011 til lørdag den 5. november 2011.
Ole Olsen nævnte, at man på næste bestyrelsesmøde skal forholde sig til Danmarks EUformandskab og orienterede endvidere om, at man i regi af menneskerettighedsudvalget afholder
et fyraftensmøde med religionshistoriker Jacob Skovgaard mandag den 29. august 2011 kl. 16.30
på Forbundets sekretariat.
Trine Jensen orienterede om, at hun deltager i workshoppen i Moldova 27. juni – 7. juli samt
orienterede om, at næste møde i udvalget om bæredygtig global udvikling er rykket fra 27. juni til
tirsdag den 5. juli.
Morten Thulstrup orienterede om, at DanMUN’s konference i år afholdes i 18. – 23. oktober og at
man p.t. søger efter egnede lokaler.
7. Eventuelt
Intet

Jørgen Estrup afsluttede mødet og takkede for god ro og orden samt ønskede alle en god
sommer.
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