Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 3. april 2013
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Andreas
Hansen, Bente Rich, Jørn Boye Nielsen, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Jens
Vexø, Linda Herzberg, Majid Tim Zakaria ogAsger Petersen.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson & Anne Marie Wium-Andersen (referent).
Ikke til stede: Torben Jacobsen, Bente Nielsen, Karsten Fledelius, Susanne Langer og Anders Trelborg
(orlov).

1. Godkendelse af referat fra den 2. februar 2013
Godkendt.
Inden næste punkt på dagsordenen, orienterede formanden kort om den flotte dækning FN-forbundet har
fået i forbindelse med forhandlingerne om våbenhandelstraktaten, takket være Maj Rørdam Nielsens
(Fred & Konfliktkløsningsudvalget) store arbejde i New York.
Se blandt andet http://www.fnforbundet.dk/arkiv/nyheder/en-historisk-traktat,-der-kan-reddemenneskeliv
2. Strategiproces i FN-forbundet: Køreplan
Forslag til køreplan blev præsenteret. Tidsperspektivet for strategien er Landsmødet 2014 og de næste to
år. Som arbejdet former sig, skulle det gerne udmønte sig i et principprogram. Som en start på processen
blev de enkelte bestyrelsesmedlemmers umiddelbare bud på centrale målsætninger for Forbundet
indhentet skriftligt.
Der var en vis skepsis over nødvendigheden af en ekstern konsulent (udgifter op til 15.000 kr.), som
indstillet af FU. Vurderingen af både FU og generalsekretæren er dog, at en professionel ekstern og
uvildig konsulent er nødvendig. Hovedkasseren understregede, at midlerne er hensat, så det vil ikke
berøre øvrige aktiviteter.
Køreplanen afstedkom en længere diskussion i bestyrelsen, der afslørede en del bekymring for
processen, herunder:
-

Fokusset på det organisatoriske, fremfor hvordan vi brænder igennem med vores politiske budskab.

-

Processen er blevet for teoretisk, for fremmedgørende. Der savnedes en ’problemformulering’, der
kunne gøre både sprog og proces lidt mere tilgængelig.

-

Det blev i stedet foreslået at love hinanden, at vi siger til, når en er på vej ud af en tangent med
noget, der ikke giver mening.

-

Processen synes langstrakt (frem til oktober 2014) og kunne måske med fordel intensiveres til
gengæld for begrænset omfang .

-

Der er allerede en strategi- og handlingsplan. Det er fint nok at diskutere, hvor vi er på vej hen, men
de 15.000 kr. – kunne de bruges på andre organisationsfremmende aktiviteter i stedet?
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-

Flere gav udtryk for, at de havde valgt at forholde sig positivt til processen.

Det blev dog også påpeget, at vi i Forbundet skal blive endnu bedre til at tænke praktisk, især i forhold til
medlemshvervning – og måske en strategiproces kan bidrage hertil.
Dertil mindede formanden om, at en af hovedkonklusioner fra den netop overståede medlems- og
målgruppeanalyse var, at FN-forbundet mangler den røde tråd; vi breder os, og lader alle blomsterne
blomstre, og det er ikke sikkert, vi er nok til det. Vi må prioritere. ”Jeg vil være ked af, hvis bestyrelsens
holdning til strategiprocessen bliver, at det her tør vi ikke.”
Generalsekretæren istemte, at behovet for en prioritering ikke er udtryk for noget ønske om en eller
anden abstrakt vision – det er et helt konkret behov for Sekretariatet. Der mangler retning og klarhed, og
de mange aktiviteter har skabt urealistiske forventninger til Sekretariatet.
Diskussionen gjorde det klart, at det var nødvendigt at tage strategiprocessen skridt for skridt eller rettere
– møde for møde. Fsva. spørgsmålet om behovet for ekstern rådgivning vil det blive besluttet på næste
møde den 10. juni. Bestyrelsesmødet i august flyttes til lørdag den 31. august, så der vil blive mulighed
for en længerevarende og mere uddybende debat om strategien.
3.

Økonomi
Af årsregnskabet fremgår underskuddet på 167.728 kr. Det er større end forventet i budgettet. Det er
blandt andet på grund af nogle flerårige projekter, der endnu ikke er afsluttede samt stigende udgifter til
it-support pga. omlægning ved DFS. Dog er det værd at bemærke, at der ingen påtegninger eller kritiske
bemærkninger er fra revisor eller kritisk revisor.
Alt i alt, er det ikke katastrofalt, men det er heller ikke farbart på længere sigt, og vi bliver nødt til at få
styr på problemet .
Regnskabet blev godkendt til indstilling til Repræsentantskabet. Undervejs var der flere kommentarer
eller forslag i fht. til den økonomiske situation, bl.a.:
-

Kan vi leje nogen kontorer ud? (Generalsekretæren kunne dog oplyse, at der pt. ikke er ledige
kontorpladser ).

-

Vi skal også tænke på den økonomiske krise, der stadig præger befolkningen og måske skræmmer
dem væk fra godgørende formål.

-

Hvad med indsamlinger?

-

Måske man kunne tage sig betalt for en række serviceydelser, telefon/kopi/rådgivning fra vores
personale etc.

-

Vi skal også være mere opmærksomme på, at selvom vi får penge til forskellige projekter, så koster
det penge fsva. lokale og personale.

-

Kunne arbejdet med en strategiproces skabe grundlag for en diskussion i bestyrelsen fsva.
finanslovsbidraget?

4. Repræsentantskabsmødet
I alt tre forslag til udtalelser blev fremlagt: vedr. hhv. droner; Israel og UPR-processen og sidst om
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NGO-forum, sidstnævnte dog som intern udtalelse.
Tovholderne er ansvarlige for den endelige udformning til præsentation for repræsentantskabet. Måske
er udtalelserne ikke så egnede som pressemeddelelser, men de er vigtige for diskussionerne internt og
forhold til vores holdninger og politik.
Det blev foreslået også at udfærdige en udtalelse om den kurdiske situation, uden at der dog var nogen,
der tog føring på arbejdet.
5. Bestyrelsesudvalgene
> Anne Berit Larsen godkendtes til igen at repræsentere FN-forbundet i RIKO.
> Kommissorier blev taget til efterretning.
> Udvalgsønsker fra bestyrelsen: De fleste udvalg er nu oppe at køre, men reformudvalget sakker stadig
bagud. Mange har meldt sig til udvalget, men ingen taget teten, og nu er der vist en ret eksplicit politisk
interesse fra Folketingsgruppen, så det kunne være godt, hvis der blev rykket på et udvalgsarbejde. Jens
Vexø vil indkalde. Husk at de politiske udvalg er åbne.
6. Statusrapporter samt indstillinger
> Medlems- og oplysningsudvalget oplyste, at der er bevilget penge fra Lannung Fonden til Folkemødet.
> Menneskerettighedsudvalget oplyste om sin konference den 23. maj om internationale domstole og
muligvis den 20. juni om afviste asylansøgere; de arbejder også i øjeblikket på at kunne blande sig i
diskussionen om lovgivningen om efterretningstjenesten.
> Bæredygtighedsudvalget tænker i, hvordan de bliver mere synlige i forhold til 2015processen, evt. i
samarbejde med skoletjenesten.
> Fred & konfliktløsningsudvalget oplyste om deres kommende Vestsahara-arrangement i Aarhus.
7. Møder og aktiviteter
Generalsekretæren gjorde opmærksom på Yvonne Pedersens 30 års jubilæum som ansat på sekretariatet.
Det vil markeres med en frokost.
8. Kommende møder og aktiviteter
Der blev henvist til den udsendte mødekalender.
9. Siden sidst på FN-fronten;
På grund af tidsnød blev punktet sprunget over.
10. Evt.
Det blev foreslået at forlænge bestyrelsesmøderne med op til en time? I hvert fald så længe
strategiprocessen står på dagsordenen? Forslaget blev godkendt.
Der blev efterspurgt noget informationsmateriale til borgere med udenlandsk baggrund.
Der blev spurgt til det omtalte ’slagsmål’ mellem Søren Krarup og Christian Harlang efter Irak-høringen
på Christiansborg, der dog nok havde mere karakter af en skarp meningsudveksling mellem de to parter.
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