Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet
Onsdag den 28. november 2012 kl. 17.00-20.00
Til stede: Jørgen Estrup, Jørn Boye Nielsen, Flemming Thøgersen, Bente Rich, Trine Marqvard Jensen,
Torben Jacobsen, Bente Nielsen, Jens Vexø, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Anders Trelborg, Majid Tim
Zakaria, Susanne Langer og Andreas Hansen.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson (referent).
Ikke til stede: Linda Herzberg, Ole Olsen, Lave Broch, Karsten Fledelius og Miriam Moazzeni.
1) Introduktion
Landsformanden bød velkommen, og mødet startede med en runde, hvor deltagerne kort præsenterede
sig. Flere medlemmer har allerede bidraget med kort personprofil til hjemmesiden, men der mangler
enkelte – se under http://www.fnforbundet.dk/om-os/hvem-er-vi/forretningsudvalg-og-bestyrelse. Der blev
mindet om, at kredsene (dvs. Københavnskredsen) også inviteres til møderne.
Der var en mindre ændring til de udsendte nye vedtægter, som formanden for det nedsatte
vedtægtsudvalg, Ole Olsen, havde gjort opmærksom på, så formuleringen i para. 4C sprogligt harmonerer
bedre med para. 4B; dette tog bestyrelsen til efterretning.
Det udsendte forslag til forretningsorden blev gennemgået, og enkelte spørgsmål og ændringsforslag blev
diskuteret, særligt vedr. udtaleretten. Det fremsendte forslag blev tiltrådt, mens Ole Olsens fremsendte
ændringsforslag indarbejdes i den nye forretningsorden, der fremsendes til godkendelse på næste
bestyrelsesmøde.
Den udsendte evaluering af landsmødet, udarbejdet på baggrund af afleverede spørgeskemaer ved
afslutningen af landsmødet, blev kort gennemgået. Der blev nævnt, at der blev brugt for lang tid på
resolutioner og for kort tid på workshops.
Referatet af landsmødet er blevet godkendt af dirigenterne, og lægges på hjemmesiden.
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde før landsmødet er godkendt af forretningsudvalget og lægges på
hjemmesiden.

2) Økonomi
Hovedkassereren gennemgik den udsendte oversigt, og pointerede, at det bliver en vigtig opgave for
bestyrelsen, at sikre en bedre balance i FN-forbundets økonomi. Det ser ud til, at årets regnskab kommer til
at overholde det vedtagne budget.
3) Kort status på de væsentligste igangværende aktiviteter
Generalsekretæren orienterede kort om formålet med og indholdet i den udsendte interne oversigt, og
fremhævede enkelte arrangementer, herunder Ruslandskonferencen den 30. november og mødet med
Israels ambassadør den 5. december. Af hensyn til koordinering af aktiviteter og forhindring af kolliderende
arrangementer er det vigtigt, at alle husker at opdatere den interne oversigt via sekretariatet i god tid.
4) Realisering af strategi- og handlingsplan
Næstformanden repeterede hovedpunkterne i den vedtagne strategi- og handlingsplan. Landsformanden
fremhævede hovedbegivenheden i FN i 2013, hvor man skal diskutere opfølgningen på 2015 Målene, og at
UPR vil på menneskerettighedsområdet blive vigtig. Det er vigtigt at huske sammenhængen og helheden af
de vedtagne prioriteter. Strategi- og handlingsplanen er bestyrelsens pejlemærker i ansvaret for opfølgning
på landsmødets vedtagelse. Så vidt muligt skal den via bestyrelsesudvalgenes tilbagemeldinger følges op
af konkrete mål og indikatorer, så resultatet af udvalgenes arbejde kan vurderes op til næste landsmøde.

5) Interne udvalg og eksterne repræsentationer
Der var foreslået en række udvalg med udgangspunkt i den vedtagne strategi- og handlingsplan, som
bestyrelsen tiltrådte.
Der blev foretaget en runde, hvor de tilstedeværende markerede ønsker til hvilke udvalg de ønskede at
indgå i. Som formænd for de enkelte udvalg besluttede bestyrelsen at udpege:
Fred og konfliktløsningsudvalget: Lave Broch; Menneskerettighedsudvalget: Ole Olsen;
Bæredygtighedsudvalget: Andreas Hansen; Oplysnings- og medlemsudvalget: Trine Marquard Jensen;
Projektudvalget: Flemming Thøgersen. Bente Nielsen indvilligede i at indkalde Reformudvalget, og Ole
Olsen blev opfordret til at indkalde udvalget vedr. Principprogram og strategisk udvikling.
Der fremsendes matrix til kommissorium, som udvalgene bedes udfylde.
Mht. strategiudviklingen, blev ønsket at dette blev et tema på det kommende heldagsmøde, og at der
deltager ekspert med oplæg om, hvad strategi er for noget, samt at overveje at invitere Tyge Lehmann, da
han i vennekredsen allerede har overvejelser i gang. Det er vigtigt at udvikle en fælles ”elevatortale” om
FN-forbundet.
De foreslåede retningslinjer blev diskuteret, herunder blev fremhævet ønsket om en geografisk spredning
af aktiviteterne. Der kom forslag om at udvalgene prioriterer aktiviteter i byerne Aalborg, Aarhus og
Odense. Bestyrelsen godkendte retningslinjerne.
Den nuværende oversigt over FN-forbundets eksterne repræsentationer blev kort diskuteret, og
bestyrelsen skal på næste møde beslutte eventuelle udskiftninger.

6) Mødeplan for 2013
Bestyrelsesmøder kl. 17.00 til 19.00:
Lørdag 2. februar (heldagsmøde, 10.00-16.00)
Onsdag 3. april
Mandag 10. juni
Torsdag 29. august
Tirsdag 8. oktober
Mandag 2. december

Forretningsudvalgsmøder kl. 16.30 til 18.30:
Onsdag 23. januar
Torsdag 21. marts
Tirsdag 28. maj
Mandag 19. august
Torsdag 26. september
Onsdag 20. november

Repræsentantskabsmøder kl. 10.30 til 16.00:
Lørdag den 20. april
Lørdag den 2. november
7) Indstillinger fra ”de gamle” bestyrelsesudvalg
7.1) Projektudvalget
Udvalget havde fremsendt referat fra mødet den 7. november, hvor der ikke var deciderede indstillinger.
7.2) Fred og konfliktløsningsudvalget
Udvalget havde fremsendt referat fra mødet den 18. oktober, hvor der ikke var deciderede indstillinger.
7.3) Menneskerettighedsudvalget
Udvalget havde fremsendt referat fra mødet den 12. november, hvor der ikke var deciderede indstillinger;
Menneskerettighedsdagen forventes markeret med udtalelse om kurdernes situation, som i øjeblikket
diskuteres mellem FN-forbundet, Helsinki-komiteen, Retspolitisk Forening, Fey-kurd og Kurdisk Forum.
8) Eventuelt
Der blev spurgt til studieturene og deltagerbetalingen.
Landsformanden takkede for mødets konstruktive karakter.

