Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde den 19. august 2014
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Torben Jacobsen, Flemming
Thøgersen, Anders Trelborg, Andreas Hansen, Bente Rich, Ole Olsen, Jens Vexø, Asger
Pedersen, Lave Broch, Jørn Boye, Miriam Moazzeni
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Bente Nielsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg,
Susanne Langer, Majid Tim Zakaria

Næstformanden bød velkommen og ledte mødet ind til formanden nåede frem fra møde i
Institut for Menneskerettigheder.

1. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014
Referatet blev godkendt
2. Strategiprocessen
./. Målgrupper. Generalsekretæren redegjorde for status, da der endnu ikke er blevet
defineret målgrupper i strategiprocessen. Det gav anledning til en længere diskussion, og
der var noget forskellige opfattelser i bestyrelsen til, hvordan (og om) de skulle defineres;
var det for bredt at sige ’folket’? Kunne man udvælge en eller to målgrupper herunder?
Skulle det være skolelærere (med henblik på at nå de nye generationer)? Der var en vis
bekymring for at en definition af målgrupper ville hindre de frivillige og bestyrelsen i at
beskæftige sig med det, de ønskede. Fleksibilitet og bredde var en appel for mange af de
frivillige i udvalgene, der var godt tilfreds med, hvordan det kørte nu. Alligevel blev det
fremhævet, at eksemplet fra det svenske FN-forbund, hvor man har skåret ned til én
prioritet for arbejdet, var spændende.
Næstformanden erindrede om, at grunden til, at bestyrelsen havde diskussionen, var af
hensyn til en prioritering af Forbundets ressourcer. Status quo er ikke en mulighed. Det
blev understreget, at det ikke handlede om at skære noget fra – udvalgene vil stadig kunne
fortsætte de politiske diskussioner. Diskussionen endte med en indstilling til FU om at
arbejde videre med målgrupperne ud fra perspektiverne oplysning og
informationsforpligtelser, advocacy og vidensformidling.
./. Udkast til principprogram blev præsenteret. Det var stadig meget bredt. Processen ville
fortsætte i udvalget med bestyrelsens skriftlige input over mail. Et nyt udkast vil blive
præsenteret på næste bestyrelsesmøde. Udkast til principprogram er ’work in progress’,
der vil indgå i landsmødediskussionen, og som skal arbejdes videre med af den kommende
bestyrelse.
3. Landsmødeprocessen
./. Generalsekretæren gennemgik de mange deadlines for arbejdet op til Landsmødet.
./. Der blev henstillet til at overveje eventuelle kandidater til bestyrelse og
repræsentantskab
./. Indstilling vedr. landsmødegebyr på kr. 250,- (og reduceret gebyr på kr. 175,-) blev
godkendt

./. Opfyldelse af succeskriterier og mål: papiret forventes at indgå i den organisatoriske
beretning
./. Udkast til beretning (rev. per 14. august): ingen kommentarer; manglende bidrag blev
efterlyst
./. Udkast til strategi og handlingsplan: Der blev henstillet til, at udvalgsformændene
formede deres bidrag i forholdt til det tema, bestyrelsen tidligere besluttede som overskrift
for de næste to års arbejde: Reform af FN; manglende bidrag blev efterlyst

4. Økonomi og sekretariat
./. Der starter en ny praktikant på sekretariatet den 2. september
./. Hovedkassereren fremlagde det rev. perioderegnskab. Udgifter til regnskabs- og
bogføringsassistance i 2013 er betalt i 2014, og betyder en væsentlig større udgiftspost.
Det, sammen med et usikkerhedselement i de planlagte EU-projekter pga. omlægning af
procedurer, gør, at en overskridelse af budgettet for 2014 kan blive en realitet. FU ser på
tallene i fht. indstilling til budgetrevision
5. Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv. siden sidst
./. Kredsene; Kbh. har gang i en masse: besøg i FN-byen, fredagsbar og Kulturnat den 10.
oktober, hvor de håbede på bestyrelsens opbakning. Aalborg er kommet godt fra start,
men desværre halter Aarhus, og Skoletjenesten Aarhus findes de facto ikke for nuværende.
Medlems- og oplysningsudvalget er orienteret. Anders Trelborg meldte sig under fanerne til
at få netværket op at køre igen.
./. Medlems- og oplysningsudvalget arbejder med et arrangement sammen med FN-byen
på FN-dagen, som optakt til Landsmødet, der også skal forberedes. Dertil kommer de
politiske partiers landsmøder i efteråret (Miriam Moazzeni meldte sig til at hjælpe på
Socialdemokraternes kongres, hvor hun i forvejen deltager), og forberedelse skal så småt i
gang til 70-året for FN i 2015, så der er nok at se til.
./. Projektudvalget: Flemming Thøgersen træder midlertidigt tilbage som formand, Anders
Trelborg overtager, hvilket bestyrelsen godkendte. Menneskerettighedsudvalget arbejder
med en studietur til Haag, mens medlems- og oplysningsudvalget arbejder med en tur til
Geneve allerede i november i samarbejde med UNYA, målrettet unge.
./. Menneskerettighedsudvalget arbejder stadig med et muligt arrangement om det
armenske folkedrab samt en Tyrkiet-konference. Der blev spurgt til en tydeligere FN-vinkel
i udkastet til konferencen, hvilket udvalgsformanden var opmærksom på. Et fyraftensmøde
den 15. september var i støbeskeen i anledningen af demokrati-dagen. Dertil var udvalget
selvsagt meget optaget af betænkning vedr. inkorporering af FN-konventioner i den danske
lovgivning
./. Der er et samarbejde med KULU og UN Women omkring konference om kvinders
deltagelse i post2015-processen.
./.Fred og konfliktløsningsudvalget har et fyraftensmøde om global våbenkontrol den 30.
september og deres Kaukasus-arbejdsgruppe et om Azerbaijan den 23. oktober. Den 18.
september inviterede udvalget de øvrige udvalg til oplæg om konflikten i mellemøsten.
6. Meddelelser og kort status på siden sidst på FN-fronten
./. FN-forbundet har nu endelig, efter 3 års indsats, opnået ECOSOC-akkreditering, hvad
der vil gøre bl.a. akkreditering til FN-møder og konferencer meget nemmere
./. En mødeoversigt var blevet sendt ud på forhånd. Der blev henstillet til, at udvalgene vil

være opmærksomme på at koordinere arrangementer og interne møder, da det ikke er helt
hensigtsmæssigt, at det klumper sig sammen, som det lidt tenderer til i øjeblikket.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Både DHL-stafet og uddelingen af Verdens Bedste nyheder var lige om hjørnet, og
forhåbentlig vil medlemmerne af bestyrelsen støtte op og deltage.
8. Politisk fokus og diskussion
Formanden indledte en kort diskussion om de tre tunge konflikter: Ukraine, Gaza og
Syrien/Irak og om den internationale reaktion, specielt præsident Obamas bud på en ny
amerikansk sikkerhedspolitik.
9. Evt.
Der var ingen kommentarer.

Mødet blev hævet i god ro og orden.

