Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet
Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00-19.00
Til stede: Jørgen Estrup, Jørn Boye, Flemming Thøgersen, Bente Rich, Tue Magnussen, Miriam Moazzeni,
Ole Olsen, Lave Broch, Trine Marqvard Jensen, Jens Vexø, Linda Herzberg.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson (referent).
Ikke til stede: Karsten Fledelius, Bent Christensen, Torben Jacobsen, Bente Nielsen, Niels Johan JuhlNielsen og Morten Thulstrup.
1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 31. maj 2012
Referat blev godkendt.

2) Status mht. sekretariatet mv.
Torleif Jonasson orienterede om midlertidig løsning på bogføringsområdet, efter FN-forbundets bogholders
ansættelsesophør pr. udgangen af juni 2012, hvor DGI er gået ind og overtaget bogføringen.
Dertil orienterede Torleif Jonasson om den kortvarige ansættelse af to praktikanter, hvor den ene forventes
at fortsætte i løntilskud, samt at der er slået en stilling op som kommunikationspraktikant.
Tue Magnussen anfægtede ansættelsesproceduren, og Torleif Jonasson imødegik anklager om nepotisme
ved at henvise til, at retningslinjerne, der tidligere er diskuteret af bestyrelsen, er fulgt. Bestyrelsen var
imod, at ansættelseskontrakter, anonymiserede eller ej, blev udleveret til medlemmer af bestyrelsen.

3) Landsmøde 2012
Jørgen Estrup orienterede om arbejdet, herunder i de nedsatte udvalg, og rettede diverse misforståelser
vedr. dispositionens udformning. Køreplanen for arbejdet, vedtaget af bestyrelsen den 25. maj, bliver i det
store hele fulgt. De ansvarlige blev mindet om at huske de forskellige deadlines.
4) Økonomi
Flemming Thøgersen orienterede om konsekvenserne af bogholderens arbejdsophør, og den efterfølgende
ændring af arbejdsgangene, hvorfor et udkast til revideret budget for 2012 ikke kunne fremlægges. Der
ligger ikke umiddelbart en besparelse i overdragelsen af bogføringen til DGI, da den tidligere bogholder var
ansat med tilskud.
Torleif Jonasson orienterede kort om medlemsstatus på baggrund af de udsendte medlemsopkrævninger.
Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson forventer, at DGI har overblik over regnskabet, så revideret
budget kan fremlægges på bestyrelsesmødet den 18. september.
5) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
5.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Trine Marqvard refererede kort om udvalgets aktiviteter, herunder deltagelsen i Folkemødet på Bornholm,
der havde været en god oplevelse og som skal gentages næste år, samt studiestarten og partiernes
kommende landsmøder/kongresser. Der var enighed om, at hvervning af individuelle og kollektive
medlemmer fortsat er en vigtig opgave, og forskellige ideer blev mundtligt givet til udvalget.

5.2) Projektudvalget
Flemming Thøgersen orienterede kort om udvalgets aktiviteter, herunder om eventuel indsats i Georgien,
inkl. valgobservation som FN-forbundet tidligere har gennemført i Georgien; dette affødte en del
kommentarer, som udvalget tager med tilbage. Dertil tanker vedr. bogudgivelse vedr. R2P, og studietur til
New York. Brætspillet ”Verden på Spil” er for så vidt færdigt, men der mangler et sæt kort pr. spil, der skal
efterbestilles, hvorved lanceringen forsinkes. Der er seminar for europæiske unge om bæredygtighed i
Slettestrand i november, og der arbejdes med et seminar om 2015-målene i Moldova til foråret.
5.3) Menneskerettighedsudvalget
Ole Olsen orienterede kort om udvalgets arbejde, herunder arbejdet i IMR og UPR-processen, hvor FNforbundet har indstilling Jørgen Estrup til IMR’s UPR-udvalg. Politikpapirerne ”IKT som redskab til fremme
af menneskerettigheder og udvikling” og ”Retten til Udvikling – vejen til bedre vilkår for alle” blev færdige i
sommerens løb, og er blevet publiceret på bl.a. vores hjemmeside. Studieturen til Haag er ved at være på
plads.
5.4) Bæredygtighedsudvalget
Trine Marqvard orienterede kort om udvalgets arbejde, herunder deltagelsen i FN’s Rio+20-konference i
juni og den kommende kampagnedag i regi af Verdens Bedste Nyheder, der i år finder sted den 14.
september. Som opfølgning på Rio har FN-forbundet peget på tre konkrete punkter: oprettelse af nationalt
bæredygtighedsråd, sammentænkning af SDG’er og MDG’er (bæredygtighedsmål og udviklingsmål), samt
en mere koordineret statslig tilgang til arbejdet i FN, ved etablering af en FN-koordinering i stil med den
eksisterende EU-koordinering.
5.5) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Lave Broch orienterede kort om udvalgets arbejde, herunder studietur til Vestsahara (måske i november),
og Danmarks Fredsråds eventuelle nedlæggelse. Siden sidst har Mandela-centeret nedlagt sig selv.
Udvalget vil bistå i Københavnskredsens arrangement på sekretariatet, i forbindelse med Kulturnatten.
6) Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”.
Enkelte punkter fra den udsendte kalenderoversigt blev kort berørt.
7) Deltagelse i kommende møder og aktiviteter.
Receptionen i anledning af formandens runde fødselsdag blev fremhævet, hvortil der mundtligt blev
orienteret om yderligere arrangementer udenfor FN-forbundets regi.
8) Forslag til udtalelse vedr. Syrien.
Jørgen Estrup fremhævede den humanitære side af konflikten, hvorefter Ole Olsen fremlagde det
oprindelige forslag, fulgt af Jørn Nielsens bevæggrunde for det alternative forslag. Bestyrelsen besluttede
at foretage enkelte ændringer i det oprindelige forslag, og disse blev efterfølgende indarbejdet af Ole
Olsen. Udtalelsen blev dagen efter bestyrelsesmødet udsendt.
9) Eventuelt.
Der var ikke noget til punktet.

