Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet
Lørdag den 31. august 2013 kl. 9.45-16.00
Tilstede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen,
Andreas Hansen, Bente Rich, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Jens
Vexø, Susanne Langer, Asger Pedersen, Jane Johnsen og Majid Tim Zakaria (deltog i selve
bestyrelsesmødet).
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen (referent af bestyrelsesmødet) og
Yvonne Petersen (deltog i visionsworkshoppen). Dertil Bent Nikolajsen fra Aspekta, der faciliterede
visionsworkshoppen.
Ikke tilstede: Lave K. Broch, Anders Trelborg, Bente Nielsen, Miriam Moazzeni, Karsten Fledelius
og Linda Herzberg

0) Visionsworkshop
Første del af mødet var visionsworkshop for FN-forbundet, faciliteret af Bent Nikolajsen fra
Aspekta. Workshoppen var en del af forbundets strategiproces, og ikke en formel del af
bestyrelsesmødet. Der udarbejdes separat opsamling af workshoppen og forårets strategiproces.

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2013
Referatet blev godkendt efter rettelse under punkt 4: temaet for konferencen på Christiansborg den
12. september var ikke om statsløse, men havde fokus på bl.a. afviste asylansøgere under titlen
”Hvorfor rejser de ikke bare hjem?”.

2) Godkendelse af forlængelse af Anders Trelborgs orlov fra bestyrelsen
Bestyrelsen godkendte Anders Trelborgs orlovsperiode, der varer året ud på grund af
udlandsophold. Majid Tim Zakaria fortsætter derfor som indsuppleret.

3) Indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv.
3.1) Bæredygtighedsudvalget
 Forslag om politikpapir om civilsamfundets rolle i post-MDG-arbejdet: Bestyrelsen tiltrådte
forretningsudvalgets indstilling, at det i første omgang kan benyttes som arbejdspapir til
konferencen på Christiansborg den 2. september, men at det kræver mere arbejde, før det kan

det benyttes som politikpapir. Blandt kommentarerne: ”Det trænger til at blive mere
pædagogisk, holdninger skal skilles ud fra beskrivelse”.
3.2) Menneskerettighedsudvalget
 Forslaget til udtalelsen ”Kontrol og overvågning er gået alt for vidt – terrorfrygten bliver
misbrugt” blev i princippet tiltrådt, og Ole Olsen fik mandat til at gennemføre en sidste
finpudsning før udsendelsen.
 Invitationen om at være medarrangør på høring om folkedrabet på armenere blev diskuteret,
og der var mange uafklarede spørgsmål samt visse forbehold. Ole Olsen fik mandat til at gå
videre med sagen, i tæt dialog med forretningsudvalget.

4) Kort orientering om kommende møder og aktiviteter
Bl.a. blev orienteret om FN-forbundets markeringer i fht. situationen i Syrien, herunder kravet om et
FN-mandat.

5) Evt.
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