Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2012
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Lave Broch, Flemming Thøgersen, Morten Thulstrup,
Karsten Fledelius, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Jørn Boye, Tue Magnussen, Torben Jacobsen, Jens
Vexø, Niels Johan Juhl-Nielsen, Bent Christensen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen
Ikke til stede: Bente Nielsen, Bente Rich, Linda Herzberg

1. Godkendelse af revideret referat af bestyrelsesmødet 30. november 2011
Godkendt
2. Repræsentantskabsmødet april 2012
Efter afstemning blev det vedtaget, at Repræsentantskabsmødet er flyttet til den 21. april 2012
3. Økonomi
Regnskabsoversigten har beklageligvis ladet vente på sig, hvad der skyldes den igangværende
overgang til nyt regnskabssystem. Det står dog klart, at det ikke ender i et positivt resultat men sandsynligvis mindre negativt end oprindeligt budgeteret. Særligt i forhold til
kontingentindtægten for individuelle medlemmer ligger tallet væsentligt under, hvad der var
budgetteret. Den øgede post for kredsaktiviteter kan synes som en stor aktivitet, men det har
primært været bestyrelsesudvalgene, der har været ansvarlige for møderne, der som sådan
mest har karakter af medlemsmøder.
Der blev udtrykt en vis bekymring for budgettet for 2012 (behandlet på bestyrelsesmøde 25.
august 2011), der vil tages op til revision på næstkommende bestyrelsesmøde.

4. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
a) Det blev orienteret, at Trine M.N. Jensen har afløst Anni Herfort Andersen i Stop Sult
Fonden.
Repræsentationskommissorier for hhv. Danmarks Fredsråd og DanWatch blev taget til
efterretning
b) Forretningsudvalgets indstilling vedr. bestyrelsesudvalgenes økonomi i forhold til
rejsebevilling/kompensation for udvalgsmedlemmer langvejs fra, blev godkendt: at
rejsebevilling/kompensation vil blive tildelt i særlige tilfælde, f.eks. til fremme af
kredsaktiviteter, efter godkendelse af generalsekretæren. Hvorvidt det kan komme på
tale at lægge et beløb af til disposition for udvalgene hertil, vil blive vurderet efter et
stykke tid.

c) Udvalgene oplyste om deres forskellige aktiviteter (se referater rundsendt med bilag).
Der blev gjort opmærksom på, at Forretningsudvalget, på baggrund af indstilling fra
Bæredygtighedsudvalget, har godkendt, at generalsekretæren prioriterer arbejdet med
Rio+20 op til FN-konferencen i juni. Fred og Konfliktløsningsudvalget indstillede at
søge gensidigt medlemskab ved RIKO, hvad der var enighed om i bestyrelsen med det
forbehold, at undersøges af generalsekretæren, hvorvidt medlemskabet skal
godkendes af Repræsentantskabet.
På grund af tidspres blev der fsva. punkt 5 + 6 henvist til den udsendte kalenderoversigt.

7. Eventuelt
Formanden og andre beklagede, at en længere diskussion dominerede for store dele
bestyrelsesmødet. Der var og er mange ideer til Forbundets arbejde, men det er ikke muligt at
føre dem alle ud i livet på én gang. I ambitionen om, at ville det bedste for Forbundet, blev der
opfordret til at holde en god tone og ikke mindst at overholde tidsfrister og forretningsorden.
Mødet blev hævet.

