Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde den 17. september 2014
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen,
Anders Trelborg, Andreas Hansen, Jørn Boye Nielsen, Miriam Moazenni, Rasmus
Gyldenkerne Nielsen, Jens Vexøe, Asger Petersen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Lave Broch, Torben Jacobsen, Bente Nielsen, Bente Rich, Ole Olsen,
Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Susanne Langer, Majid Tim Zakaria
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. August 2014
Referatet blev godkendt
2. Strategiprocessen
./. Notat om målgrupper blev taget til efterretning.
./. Principprogram; der lå ikke et nyt udkast fra arbejdsgruppen.
Hverken det samlede strategipapir eller udkast til principprogram skal
godkendes af landsmødet, men vil tilgå den nye bestyrelse til videre
bearbejdning.
3. Landsmødet oktober 2014
./. Ændringsforslag til vedtægter; fuld tilslutning i bestyrelsen.
./. Opfyldelse af succeskriterier og mål. Udvalgene har meldt tilbage.
./. Udkast til beretning. Få afsnit mangler, nu mangler gennemskrivningen.
./. Udkast til strategi og handlingsplan skal besluttes på forekommende
bestyrelsesmøde. Det er rettesnoren for de næste to år i forhold til struktur og
det fremtidige arbejde for den næste bestyrelse og skulle gerne fungere som en
strategi og handlingsplan for hele FN-forbundet.
./. Afvikling af landsmødet, skitse til program; startskuddet går allerede fredag
den 24. oktober på FN-dagen, hvor vi afholder reception i FN-byen med Mogens
Lykketoft og præsentation af FN-organisationernes arbejde. Ambassader og
øvrige netværk, herunder Folketingsgruppen m.fl. inviteres.
Programmet for landsmødet følger vedtægterne, mens det er forsøgt lidt mere
levende med bl.a. workshops, involvering af vores netværk, herunder
Skoletjenesten, DanMUN og UNYA DK samt forhåbentlig Folketingsgruppen og
en festtale med Christian Friis Bach. Fsva. workshopsene vil forslag til
udtalelser blive behandlet i workshopsene, for at sikre en bedre udnyttelse af
landsmødedeltagerne tid.
./. Praktiske oplysninger; der henvistes til allerede udsendte oplysninger.
./. Opstillinger; der blev opfordret til overvejelser af kandidatur.
4. Økonomi og sekretariatet
Det oprindelige budget for 2014 vil ikke komme til at holde, det store udsving
værende regnskabsassistance. Besparelsen ved ansættelse af ny bogholder vil

først vise sig næste år. Især husleje er en stor post. Dertil blev det besluttet at
foretage et udgiftsstop i forhold til nye tiltag.
5. Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv. siden sidst
./. Projektudvalget orienterede om ærgerligt afslag på EU-ansøgning. Det blev
foreslået at lave et årshjul med frister for diverse fonde
./. Medlems- og oplysningsudvalget berettede, at der desværre ikke havde
været ressourcer i form af mandekraft til at deltage på de politiske partiers
landsmøder i efteråret.
6. Meddelelser og siden sidst fra FN-fronten
Generalsekretæren orienterede.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der henvistes til udsendte kalenderoversigt.
8. Politisk diskussion
Der var udsendt baggrundspapirer om Finanslovsforslaget for 2015,
Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015, debatten om ’Mere Danmark i
Verden’, instruktionen til den danske delegation til FN’s 69. generalforsamling,
samt de fælles EU-prioriteter til UNGA 69.
9. Evt.

