Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde den 9. december 2015
Til stede:
Jørgen Estrup, Torben Jacobsen, Andreas Hansen, Jørn Boye, Ole Olsen, Jolanta
Gaizutiene, Karsten Fledelius, Jens Vexø, John Kierulf, Line Drewes, Torleif Jonasson,
Mille Gydahl-Jensen (referent)
Afbud:
Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Linda Herzberg, Louis William
Møllerfors, Lave Broch
Ikke til stede: Miriam Moazzeni, Jesper Andersen
1) Formalia
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2015. Referatet blev taget til
efterretning. Opfordring til at referater kommer hurtigere ud.
2) Sekretariatet
Status på personale. Catharina Kragh og Emilie Sørensens praktikantstillinger udløber 18.
december, og derfor er der slået henholdsvis en kommunikation- og informationspraktikant
stilling op med frist medio januar. Hvis finansloven falder på plads, og EU projektet GRE
bliver en realitet, forlænges Milles deltids sekretærstilling med et år.
Status på nye lokaler og flytning. Flytning til Tordenskjoldsgade 25 st.th. er en realitet og
vil finde sted omkring 1. februar 2016. På trods af at der skal etableres et ekstra toilet,
flytteudgifterne og dobbelt husleje i en periode, vil den mindre husleje relativt hurtigt blive
en besparelse, forhåbentlig allerede fra 2017. Flytningen betyder, at det ikke vil være
muligt at afholde møder på sekretariatet i perioden 25. januar til 14. februar. Kommentar
om at perioden uden mulighed for mødeafholdelse er lang. Når sekretariatet kender den
endelige flytte- og indretningsperiode, vil det blive videreformidlet – og oplyst hvis der
alligevel viser sig muligheder for mødeafholdelse i perioden.
3) Økonomi
Økonomioversigt pr. 30. november 2015 er uændret – og da hovedkassereren ikke havde
mulighed for at være til stede, og da der stadige er ubekendte faktorer, blev det besluttet
ikke at lave nyt budget. Formanden forsikrede endvidere, at økonomien ser fin ud – både i
kraft af den formodede finanslovsvedtagelse samt grundet overtagelse af Fondet for Fred
og Internationalt Samarbejde.
4) Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 14. november
Referatet samt bilag er sendt til orientering
5) Landsmødet 2016
Generalsekretær foreslog, at Landsmøde 2016 kommer til at ligge 29.-30. oktober 2016.
Det er lidt senere end sædvanligt, men dette er for at undgå, at der kommer sammenfald
med skolernes efterårsferie. Endvidere blev det foreslået, at stedet skal være i Aalborg
denne gang. Både fordi det de sidste 10 år har været afholdt i København, og meget
gerne skulle være en landsdækkende begivenhed – og også for at anerkende
Aalborgkredsens store arbejde. De har endvidere indvilliget i at stå for værtsskabet i
samarbejde med sekretariatet.
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Der var fuld opbakning fra mødedeltagerne til at afholde Landsmødet i Aalborg, dog med
bekymring om, at det ville kunne afholde folk fra Sjælland i at deltage. Endvidere også
med bekymring for flere udgifter f.eks. i forbindelse med øget antal, der ville få behov for
overnatning og flere, der ville have behov for at få rejseomkostninger dækket. Bestyrelsen
vil få fuld rejserefusion, mens der plejer at være mulighed for at søge delvis rejserefusion
for øvrige deltagere. Det blev foreslået at kigge på mulighederne for at leje en fællesbus
for at reducere rejseomkostninger. Endvidere blev det bemærket, at det ikke er en
nødvendighed, at mødet skal vare 2 dage – der blev dog opfordret til at bibeholde begge
dage.
Arbejdet med udarbejdelse af papirer vedrørende Landsmøde 2016 påbegyndes allerede i
foråret – jf notat med fristerne. Der blev opfordret til at holde igen med at bruge for megen
tid på bureaukratiet – eksempelvis med hensyn til udarbejdelse af beretninger og papirer,
der alligevel ikke bliver læst. Det blev foreslået at begrænse den organisatoriske beretning
og evt. tænke i nogle korte kocentrerede gengivelser af, hvad vi står for i et læseligt lille
format. Eller en begrænset årsberetning med hovedproblemstillinger til ekstern brug, der
kunne sendes på gaden - enten forfattet af et udvalg eller en udefrakommende.
Det samme gælder Strategi og handlingsplan, der også kan gøres kortere evt. med
pejlemærker. Der var enighed om, at det er fint med en retænkning af diverse beretninger
og papirer – samt vigtigt at holde for øje hvad vi gør og hvorfor.
Der blev endvidere opfordret til, at der på Landsmødet vil blive plads til
Principprogrammet, så de kommentarer og forslag, der var på repræsentantskabsmødet,
har mulighed for at blive indarbejdet. Endvidere mangler den korte udgave stadig.
Med hensyn til temaet for landsmødet blev det foreslået, at de 17 Verdensmål (SDG)
kunne være omdrejningspunktet – og der blev opfordret til, at alle udvalg kigger på
verdensmålene, da de er brede og ikke kun dækker miljø og udvikling, men alle vores
arbejdsområder, inkl. menneskerettigheder og fred og konfliktløsning. Mål 16 om fred,
retfærdighed og stærke institutioner er særligt relevant for FN-forbundet.
Beslutning: Det blev besluttet at de politiske udvalg kommer med en tilbagemelding med
ønsker til fællestema inden midten af januar 2016, så det kan blive drøftet på næste
forretningsudvalgsmøde 18. januar 2016.
Se i øvrigt notat vedrørende Landsmødet – og vær opmærksom på deadlines for f.eks.
vedtægtsændringer.
6) Statusrapporter samt indstillinger
Flemming Thøgersen blev indstillet som FN-forbundets repræsentant i Ukraine-netværket.
Helsinkikomiteen har i øvrigt besluttet fremover at kalde det Naboskabsnetværket i stedet
for Ukraine-netværket – og opfordrer til, at FN-forbundet gør det samme.
6.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Intet nyt. Udvalgsformand Trine Marqvard Jensen var syg, så sidste møde blev aflyst.
6.2) Projektudvalget
Intet nyt, men de besluttede projekter er i gang – udvalgsformand Flemming Thøgersen
var ikke til bestyrelsesmødet, da han samtidig var leder for vores projektbesøg om
Cultures of Democracy med 35 unge.
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6.3) Reformudvalget
Ole Olsen blev indstillet som formand for udvalget – og opfordrede til at flere melder sig til
udvalget. Torben Jacobsen sørger for en god overlevering til Ole Olsen.
6.4) Menneskerettighedsudvalget
I forbindelse med Menneskerettighedsdagen ville Menneskerettighedsudvalget rigtig gerne
lave en udtalelse fra FN-forbundets bestyrelse – stilet til statsministeren eller
integrationsministeren. Den skulle omhandle noget med ikke at leve op til
menneskerettighedskonvention i forbindelse med nedsættelse kontanthjælpsloftet og
regler for familiesammenføring. Og om det at vi er på kanten af konventionen, desværre er
gået hen og blevet noget positivt. Loven kan tolkes juridisk, så moralsk argumentation vil
være nødvendig – f.eks. at den manglende solidaritet er bekymrende.
Der blev udtrykt ærgrelse over at et udkast til udtalelsen ikke allerede lå klar til
bestyrelsesmødet, så man kunne have taget stilling til ordlyden på mødet. Karsten
Fledelius udarbejder et udkast, der vil gå rundt til udvalgene til gennemlæsning inden jul.
Endvidere får Anders Kjærgaard i morgen Institut for Menneskerettigheders
Menneskerettighedspris.
6.5) Bæredygtighedsudvalget
Ingen møder siden sidst. I 2016 vil udviklingsbistanden være i fokus – Jens Vexø og
Andreas Hansen vil kigge på muligheder for diverse arrangementer. Det kunne f.eks. være
debatter med erhvervslivet i forbindelse Verdensmålene (SDG) – vinkler på hvordan de
hver især ser på mulighederne. Der blev nikket til idéen - også selvom man helt givet vil
have forskellige formål, men det er nok eneste mulighed, for at der sker noget.
Endvidere har projektet ’Verden med nye øjne’, som FN-forbundet har skrevet
samarbejdsaftale med, opnået bevilling fra Danidas oplysningsbevilling, og Andreas
Hansen skal holde møde med de to journalister, der er projekt’ejere’.
6.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Der er Israel-Palæstina Konference d. 28. januar på Christiansborg – Landstingsalen kl.
16-20. Næsten alle paneldeltagere er på plads – dog er der få ”FN folk” på, så der
arbejdes på at gøre den vinkel lidt stærkere. Endvidere mangler der en deltager til
afslutningen, som gerne skal være en politiker med slagkraft. Line Drewes modtager gerne
gode forslag. Invitation til konferencen kommer efter nytår. Vistifondet har bevilget 10.000
kr. til konferencen
7) Status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Det meste markante diskussionsområde det sidste stykke tid har været
Finanslovsforslagets reducering af udviklingsbistanden. Med kun 0,5% udviklingsbistand,
efter asylpengene er trukket fra, undermineres den langsigtede indsats, der netop skulle
hjælpe til at forebygge ustabile stater, krige, flygtninge osv. Det er svært at få øje på det
globale ansvar!
Formanden har været til møde med Vennekredsen, hvor Nanna Hvidt orienterede om
arbejdet i Peter Taksøe-Jensens følgegruppe. Indtrykket var mindre positivt, og det kunne
frygtes, at følgegruppens indflydelse ville være beskeden. I januar vil man igen forsøge at
få Peter Taksøe-Jensen i tale.
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8) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode siden 6. oktober 2015
Kalenderoversigt over deltagelse i og gennemførte aktiviteter, 6. oktober til 9. december –
her kan der blandt andet nævnes:
 FN dagen, som blev markeret med arrangement i Operaen, fakkeltog samt taler i
Nikolaj Kirke, hvis tårn var oplyst i blåt.
 Afholdelse af NordicMun i FN Byen, arrangeret af de nordiske FN-forbund med
svenskerne som koordinatorer (og hvor DanMUN trak sig ud to arbejdsdage før
afholdelsen)
 Den årlige ruslandskonference med Den Russiske Forening
 Aarhusarrangement med Carsten Staur
 Formand Jørgen Estrup og Torleif Jonassons WFUNA deltagelse (de endelige
resolutioner der blev vedtaget var endnu ikke gjort tilgængelige, men notat kommer når
materialet er der)
 Endvidere har der været aktiviteter i forbindelse med EU-projekterne: Youth for Global
Responsability og Cultures of Democracy
 Endvidere har Torleif Jonasson været i Odense og mødtes med en mindre gruppe, der
kunne være interesserede i opstart af en kreds eller netværk.
9) Kommende møder og aktiviteter
Forslag til mødedatoer i 2016 blev præsenteret – og godkendt
På lørdag kl. 14 inviteres bestyrelsen til at deltage i afslutningen på Cultures of
Democracy, som foregår på sekretariatet – og om søndagen mødes projektholderne for
projektet Education for Global Responsibility samme sted.
10) Eventuelt
Københavnerkredsen har arrangeret en hyggeaften sammen med Café Venligboerne
torsdag d. 10. december kl. 17-20, Randersgade Skole
Jens Vexø oplyste, at der i regi af medlems- og oplysningsudvalget var ved at blive
planlagt studietur til New York i uge 11, 2016. Udspil til indholdet kommer senere, men
kunne f.eks. være noget omkring ”Conference for Womens rights”, bæredygtighed og
samarbejde i forbindelse med SDG’erne eller noget omkring Mogens Lykketofts post – og
hvad det kan bære med sig.
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