Referat for bestyrelsesmøde i FN-forbundet, tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17.00-19.00
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen,
Andreas Hansen, Jørn Boye Nielsen, Line Drewes, Louis William Møllerfors, OSMTH, Torleif Jonasson og
Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Jens Vexø, John Kierulf, Miriam Moazzeni, Nana Sofia Hansen, Ole Olsen, Jesper Andersen,
OSMTH, Jolanta Gaizutiene, Radikale Venstre, Karsten Fledelius, Helsinki-komiteen og Linda Herzberg,
Mosaisk Troessamfund

1) Formalia
./. Referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 blev godkendt
./. Referat fra repræsentantskabsmødet den 18. april 2015, inkl. præsentationer vedr. politisk hhv.
organisatorisk beretning samt resultat af evaluering blev fremlagt til orientering
2) Økonomi
./. Retningslinjer for brug af midler fra det nedlagte Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde:
Nedlæggelsen har betydet en udbetaling på 150.000 kr. til FN-forbundet på de vilkår, at pengene
skal benyttes iht. fondens fundats, dvs. deltagelse i international virksomhed og uddannelse af
frivillige. Nedlæggelsen vil offentliggøres til medlemmer i den førstkommende udgave af GLOBAL.
./. Stillingsbeskrivelse for ny sekretær (administrativ, deltidsstilling for 1 år) blev fremlagt og
godkendt efter generalsekretærens henstilling til, at sekretariatet mangler sekretærassistance, der
vil kunne frigøre andre ressourcer til bl.a. udvikling
./. Økonomioversigt m. forslag til revision af budget for 2015; der var blevet bevilget et ekstra
driftstilskud til FN-forbundet for 2015, hvad der bl.a. gør ovenstående ansættelse mulig. Dertil var
der tilsagn på bevillinger til søgte projekter.
./. Retningslinjer for fremtidige lejeforhold; Godkendt. Der blev henstillet til fra bestyrelsen ikke kun
at tænke på pris, men også beliggenhed og muligheder for synergieffekter med omgivende
lokaler/miljø.
3) Sager til hhv. orientering / indstilling fra forretningsudvalgets møde den 27. maj
 Valgkampen er i gang, og frem til den 18. juni er vi med i fælleskampagne med Globalt Fokus:
’Vælg Verden’. Der var generel tilfredshed med tilslutningen, men det blev dog henstillet, at
man passede på ikke at blive ’for rød’ i kampagnebudskabet
 Policymedarbejder Henrik Lauritsen er i kortvarig virksomhedspraktik, og har lynoversat og
revideret det engelske FN-forbunds folder om R2P iht. den danske kontekst til offentliggørelse
på Folkemødet. Folderen blev godkendt med henblik på senere revision efter behandling i
F&K-udvalget.
 For nogle måneder siden medvirkede FN-forbundets medlemmer i DFS’
spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne var nu blevet fremlagt på SDU i Odense sidste uge,
og senere vil detaljeret data fra vores medlemmer tilgå FN-forbundet.
 I 2016 skal ny generalsekretær for FN udpeges, og kampagne for mere transparent proces
drives bl.a. af det engelske FN-forbund, WFUNA og WFM. FU indstillede, at FN-forbundet
tilslutter sig kampagnen. Indstillingen blev godkendt.
 FN-forbundet deltog i FN-sambandets landsmøde og deltager i et par internationale møder i
efteråret, herunder WFUNA. Da vi dels ønsker at indgå mere aktivt i WFUNA’s arbejde mhp.
potentielle netværk og partnerskaber, dels er utilfredse med niveauet af informationer fra
WFUNA, indstilledes det, at FN-forbundet kandiderer til Eksekutiv-komitéen v/ generalsekretær
Torleif Jonasson. Indstillingen blev godkendt.
 Danmark skal evalueres af FN’s Menneskerettighedsråd for anden gang, og som en del af
forberedelsen skal danske NGO’er indsende høringssvar. Med god hjælp fra Erik Arnsted og

Ole Olsen har landsformanden skrevet udkast til FN-forbundets input til det fælles høringssvar
fra omkring 17 organisationer i regi af Institut for Menneskerettigheders UPR-udvalg.
4) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
4.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Formanden fremhævede arbejdet med Folkemødet, evt. 70 års fejring + NorMUN. Generelt kører
udvalget godt og på tværs af Forbund, Skoletjeneste, UNYA og DanMUN
4.2) Projektudvalget
Indstillinger: Forslag til kommissorie indstilles til godkendelse. Anders Trelborg har trukket sig fra
bestyrelsen og som formand for udvalget; Flemming Thøgersen indstilledes som ny formand og
Jens Vexø indstilledes som næstformand. Det indstillede også, at Jens erstatter Anders i fht.
repræsentationen i CISU. Godkendt.
4.3) Reformudvalget
./. Orienteringspapir fra arbejdsgruppe om positionspapir om skattespørgsmål/unddragelse var
blevet rundsendt til bestyrelsen til eventuelle kommentarer. Det er et opportunt øjeblik at tale om
FN-reform (fsva. ECOSOC og UNSC). FN-sambandet er efter sigende i gang med arbejdspapir om
reformer, der kunne være værd at holde øje med.
4.4) Menneskerettighedsudvalget
Et par procedurelle ting mangler at komme helt på plads for udvalget, men vil forsøges at få på
plads inden sommeren. Også et punkt på dagsordenen for udvalget er IMR’s egenrådige adfærd i
forhold til Rådet.
4.5) Bæredygtighedsudvalget
Udvalget laver mange udadvendte aktiviteter i øjeblikket sammen med Kbh-kredsen (quiz-aftener,
essaykonkurrence…), mens de mere ’tænke’agtige ting gøres i selve udvalget. Andreas Hansen
havde haft et indlæg i Politiken (Tirsdagsanalysen), og Jørgen Estrup supplerede, at var lykkedes
at få et indlæg i Børsen. Udvalgets (og udvalgsformandens) engagement vakte begejstring rundt
om bordet)
4.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Udvalget havde indstillet, at FN-forbundet arrangerer Israel-Palæstina-konference den 25.
november. FU kunne ikke indstille forslaget til godkendelse på det foreliggende grundlag (bl.a.
savnes klart fokus med nyt perspektiv på konflikten, en klar FN-deltagelse mangler (herunder
UNRWA’s rolle), alle konfliktens synspunkter synes ikke repræsenteret, budget og
finansieringsmuligheder synes usikkert), men en mere dybdegående diskussion på
bestyrelsesmødet afklarede tvivlspørgsmålene, og en ny indstilling vil blive sendt til FU til nsæte
møde den 24. juni.
5) Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Intern kalenderoversigt over perioden 25. marts til 2. juni 2015 blev fremlagt til orientering samt
presseklip. Kalenderen er en god måde at få overblik over, hvad der sker i Forbundet i hjørner og
kroge. Fra bestyrelsen blev tilføjet: Flemming Thøgersens deltagelse i DFS’
repræsentantskabsmøde og deres fokus på ’Folkeoplysning for Flygtninge’ + UNESCO’s
nationalkommission nyligt afviklede kurser i globalt medborgerskab
6) Kommende møder og aktiviteter
Jolanta Gaizutiene deltager i Østersø NGO Netværk den 10.- 11. juni på vegne af FN-forbundet.
7) Eventuelt
Mødet blev hævet i god ro og orden.

