Referat af FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2014

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Torben Jacobsen, Lave Broch, Flemming
Thøgersen, Andreas Hansen, Louis William Møllerfors, Birgitte Husmark, Flemming Olsen, Morten
Thulstrup, Jane Finnerup Johnsen, Jørgen Olsen, Ole Olsen, Bente Rich, Lars Josephsen, Viktor Emil Sand
Madsen, Jørn Boye Nielsen, Maj Rørdam Nielsen, Ane Skjødsholm, Helle Martinussen, Bent Christensen,
Niels Johan Juhl-Nielsen, Anders Trelborg, Erling Kjær, Anne Berit Gaia Larsen, Dorte Munch og Mads
Fritzbøger (via Skype)
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Yvonne Petersen og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Bente Nielsen, Alexander Bergstrøm, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Karsten Fledelius,
Asger Pedersen, Sven-Erik Bolt Magnussen, Poul Gerhard Kristiansen, Carl Erik Foverskov, Rasmus
Gyldenkerne Nielsen, Thomas Sjöberg Neergaard, Morten Beck Christensen, Susanne Langer, Majid Tim
Zakaria, Henriette Vestergaard Andersen, Ileana Schrøder og Jens Vexø

Formandskabet bød velkommen og fortsatte derefter til at give status på FN-forbundets strategi- og
handlingsplan. Landsformand Jørgen Estrup redegjorde for de politiske udfordringer, FN står overfor i
øjeblikket, og hvad betyder det for FN-forbundets arbejde; de lokale brændpunkter (herunder Ukraine, der
blev diskuteret indgående senere på dagen), folkeretten og menneskerettighederne under pres, miljø,
klima og udvikling og spørgsmålet om viljen til globalt samarbejde og sidst FN-reformer, der er en
nødvendig utopi at fastholde.
Næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen berettede om den organisatoriske udvikling siden sidst, hvor
der især er gjort fremskridt på de sociale medier, og hvor tilstedeværelsen på hhv. Facebook og Twitter for
både FN-forbundet og Globalis har kastet gode resultater af sig i forhold til udbredelsen af FN-forbundets
budskaber og engagement blandt interessenter.
Dertil har der været afholdt to internationale konferencer, der har været kursusaktivitet, debatmøder,
studiearrangementer i København, Aarhus og Aalborg og meget mere. Herunder, men slet ikke mindst, har
FN-forbundet fået en ny kreds i Aalborg, der blev budt varmt velkommen. Oveni kunne næstformanden
berette, at nye kræfter i Skoletjenesten havde givet nyt liv, ligesom der var spændende initiativer i gang til
at etablere et ungenetværk med relation til FN-forbundet, United Nations Youth Association Denmark,
UNYA-DK.
For begge beretninger, se vedhæftede slideshows.
Ordet blev givet frit, og blandt kommentarerne var:
-

Tilstedeværelsen på de sociale medier kræver ressourcer i forhold til mandetimer, og derfor har vi stor
nytte af vores gode praktikanter.

-

Ros til Skoletjenestens tilstedeværelse på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Selvom sekretariatet
forsøger at støtte mere og mere, er Skoletjenesten baseret på frivillige kræfter, og det kører i bølger.
Lige nu kører det godt i København, vi har stadig gode kræfter i Aarhus og en god håndfuld har meldt
sig interesserede i Aalborg.
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-

Et par af Repræsentantskabsmødets deltagere havde været med til opstartsmødet af FN-forbundet i
Aalborg, hvor der havde været omkring 90 deltagende. Det havde været en stor oplevelse.

-

Det blev kommenteret, at demokratiets råderum bliver mindre og mindre for den enkelte borger (ikke
bare i Ukraine), men også i al almindelighed, hvor det bliver sværere at komme til orde.

-

Der blev henstillet til at overveje, hvad vi gør med vores internationale netværk (WFUNA, WFM) – hvor
stor en ressource, de udgør.

Efter ordet var gået rundt, overtog generalsekretæren med en orientering om den igangværende
strategiproces. Det er en proces, der er foregået igennem flere landsmødeperioder, og den igangværende
har deadline til landsmødet i oktober.
På hvert bestyrelsesmøde i denne landsmødeperiode har processen været på dagsordenen, og bestyrelsen
kunne nu præsentere et forslag til vision og mission. Diskussionen vil fortsætte frem til landsmødet, og det
er vigtigt, at landsmødet også tager del i beslutningen, om hvilken vej FN-forbundet skal gå.
Landsformanden istemte, at det er en lang og hård proces, men det er vigtigt at holde os målet for øje. FNforbundet er en ’vanskelig’ organisation, fordi så mange brænder for så meget, men, advarede han, vi må
ikke brænde på samme tid, for det kan ses på bundlinjen, og derfor er vi nødt til at prioritere.
Ordet blev givet frit, og blandt kommentarerne var:
-

Fra et bestyrelsesmedlem lød det, at det havde været en positiv proces, der havde været med til at
demonstrere, at selvom medlemmerne i bestyrelsen har hver deres brændpunkter, er der en fælles og
familiær holdning til verden (og også på den måde har det været en god proces at være igennem).

-

Strategiarbejdet blev rost, men der blev også udtrykt ønske for at koble det på nogle tydelige mål og en
skarpere økonomistyring, ligesom at formulere det i et ikke for akademisk sprog

-

Der blev udtryk ønske om mere tid til at diskutere denne del af dagsordenen, for det er vigtigt. FNforbundets budskab er vigtigt.

-

Økonomien er et problem, den kunne ønskes mere prægnant.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2013 blev præsenteret af hovedkasserer Flemming
Thøgersen, der kunne indstille det foreliggende regnskab til godkendelse på vegne af bestyrelsen.
Revisionen havde givet en ”blank påtegning” og havde bedømt årsregnskabet retvisende og korrekt, men
det var ikke ensbetydende med, at resultatet var tilfredsstillende; det var dårligere end, hvad var håbet. På
indtægtssiden syntes der at være en forholdsvis stor afvigelse i kontingentindtægter fra 2012 til 2013, der
dog hovedsagelig skyldtes indbetalinger af 2011-restancer i 2012, samt flere livstidsmedlemsskaber i 2012
end i 2013; reelt er Forbundet gået en anelse frem i medlemstal.
Dertil har der været en øgning af aktiviteter, hvad der også fører til en øgning af udgifter. I udgangspunktet
er det jo positivt, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det også har betydet en hård belastning af
sekretariatet.
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En af de ting, der har været diskuteret i bestyrelsen, har været, hvad der skal drages af konsekvenser af
underskuddet. Lønnen til personalet er (nu) i balance, men så er der spørgsmålet om lokaler, der stadig er
en stor post.
I forbindelse med årsregnskabet 2013 er frigjort en del af hensættelserne, på opfordring af den
statsautoriserede revisor.
Ordet blev givet frit, og blandt kommentarerne var:
-

Der, hvor egenkapitalen ligger nu, er grænsen.

-

Der blev foreslået sponsorering, men samtidig også forståelse for, at der ikke var ressourcer til at gå ud
at opsøge de midler.

-

I forhold til et skifte væk fra Danske Bank, kunne der måske nok være mere bæredygtige alternativer,
men samtidig vil det også kræve ressourcer i forhold til overførsel, og Danske Bank har varetaget
Forbundets interesser rimeligt.

-

Der blev spurgt til størrelsen af finanslovstilskuddet og videre, om det kunne lade sig gøre at leje nogle
lokaler ud eller alternativt få nogle lokaler store nok til at leje ud? Den nuværende lokaleudgift er en del
af finanslovsbidraget, men der er dog et vist spillerum pga. stigende lejeafgifter. Derfor kunne der dog
stadig være tale om at lade de samarbejdspartnere til FN-forbundet, der lige nu benytter vores lokaler
gratis, betale et vist beløb. Muligheden for at udleje i de nuværende lokaler er ikke stor, så der kan også
være tale om at flytte.

-

Forventningerne til budgettet for 2014 er afstemt.

Årsregnskabet blev godkendt.

Udtalelsen vedr. situationen i Ukraine blev fremlagt umiddelbart før frokost. Der havde været
divergerende opfattelser i arbejdsudvalget, hvilket havde givet anledning til en del diskussion – hvilket
også gjaldt behandlingen i repræsentantskabet. Efter en fyldig debat blev udtalelsen vedtaget i to
versioner: en kort, primært m.h.p. medierne, og en lang.

Mødet blev hævet i god ro og orden.
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