Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde den 25. januar 2016
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Louis William Møllerfors, Lave Broch,
Andreas Hansen, Ole Olsen, Jolanta Gaizutiene, Flemming Thøgersen, Karsten Fledelius,
Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)
Ikke til stede:
Linda Herzberg, Jørn Boye Nielsen, Line Drewes; Jesper Andersen, Miriam Moazzeni,
John Kierulf, Torben Jacobsen, Jens Vexø
1) Formalia
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december, dog med ændring af
ordlyden under pkt. 7. Ændres til: Indtrykket var mindre positivt, og det kunne frygtes, at
følgegruppens indflydelse ville være beskeden.
2) Sekretariatet
Status på personale
Der er opslået to praktikantstillinger for foråret og kandidater er indkaldt til samtale. Ellers
ingen ændringer på personalesituationen.
Status på nye lokaler og flytning
Sekretariatet har fået et sæt nøgler til Tordenskjoldsgade, og flytningen vil finde sted 2.
februar. Håndværkerne vil umiddelbart derefter gå i gang med etableringen af ekstra toilet.
Sekretariatet forventer, at det tidligst vil være muligt at benytte lokalerne til møder fra uge
7, hvis alt går efter planen. Det vil blive meldt ud, når der er mulighed for afhentning af nye
nøgler. Bemærk at nøgler til St. Kongensgade skal afleveres snarest muligt (2 stk.)
3) Økonomi
Flemming fremlagde regnskab 2015 og revideret budget 2016 (bilag fremsendt 22. januar
2016). Der vil være ændringer f.eks. i projektindtægterne, idet de ikke er opgjort endnu.
Statstilskuddet er øget fra 1.800.000 til 2.000.000 kr. Der har endvidere været stigning i
antallet af medlemmer, men det har ikke været de dyre medlemskaber – og derfor ses der
ikke stigning i tallene.
I forbindelse med det øgede statstilskud blev der udtrykt ønske om, at nogle af pengene
blev brugt på organisatoriske møder, Landsmødet samt flere aktiviteter for medlemmerne.
Endvidere blev der udtrykt ønske om, at kredsene får deres eget budget – eller i hvert fald
en synliggørelse af, hvor meget der er til rådighed.
Torleif orienterede om, at det undersøges at etablere mulighed for onlinemøder, hvorved
man kan deltage i møder og aktiviteter uden at være fysisk tilstede. Dette vil også bevirke
at aktiviteterne kunne blive mere landsdækkende.
Angående flytteomkostninger
Lokaleomkostninger overstiger i første omgang det tidligere budget, da flytningen først
gennemføres i 2016, samt at der er ekstra omkostninger til bl.a. etablering af ekstra toilet
samt dobbelt husleje i et par måneder. Den reelle udgift til flytning kan først beregnes, når
vi ved, hvor lang tid vi skal betale dobbelt husleje. Der forventes derfor først at kunne
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mærkes besparelser på huslejen efter omkring 3 år. Det blev foreslået, at man begynder at
henlægge penge til ny flytning, når denne er betalt hjem.
Der bør hensættes penge til revisionsudgifter.
Det foreliggende regnskab 2015 og reviderede budget 2016 blev godkendt – med
forventning om yderligere revision, når projektindtægter og flytteomkostninger er fuldt
afklaret
4) Landsmødet 2016
Det er endeligt faldet på plads, at Landsmødet 2016 kommer til at foregå i Aalborg, hvilket
der var fuld tilslutning til på bestyrelsesmødet 9. december 2015. Der er indgået aftale
med Huset i Aalborg, som Aalborg-kredsen er vant til at have et godt samarbejde med.
Det er meget rimlige medborgerhuspriser. Oplysninger om mulighederne for indkvartering
og transport vil komme senere.
5) Statusrapporter samt indstillinger
5.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Med hensyn til Landsmødet 2016 kom udvalget med et forslag om først at starte kl. 13 om
lørdagen, så københavnerne kan nå til Aalborg.
Det politiske skal fylde, men hvordan skal formen se ud? Udvalget foreslog workshops til
blandt andet debatindlæg og politiske drøftelser. Det blev kommenteret, at den politiske
debat skulle prioriteres højt, og at det var nødvendigt, at noget blev vedtaget og
nedskrevet.
Endvidere foreslog udvalget kun at bruge tid på få udtalelser, der kan forventes at være af
interesse for udenforstående. F.eks. kunne der på forhånd blive udarbejdet
fællesudtalelser. Dette blev diskuteret, og der blev opfordret til, at det ikke skulle komme
fra bestyrelsen, men fra udvalgene så medlemmerne har indflydelse. Udvalgene skal tage
kontakt til medlemmerne og få tilkendegivelser på, hvad de synes er vigtigt i debatten.
Beslutning: De 17 Verdensmål vil være det overordnede omdrejningspunkt. De politiske
udvalg skal komme med en tilbagemelding på prioriteter – deadline 2. marts 2016.
Udvalget orienterede om projektet ”Verden med ny øjne”, som er et skoleprojekt med
3D/virtual reality-briller. For FN-forbundet er der ingen udgifter forbundet med projektet,
men til gengæld stor mulighed for indflydelse. Samarbejdet vil foregå med journalister,
udviklere og er støttet af Danida.
Med hensyn til de politiske Partikongresser her i foråret, er det d.15. april for SF og d. 14.16. maj for Enhedslisten. Det er vigtigt med deltagelse på kongresserne, selvom
interessen for FN-forbundets stand ikke altid synes så stor – eller i hvert fald lige stor alle
steder. Opfordring til at melde sig, hvis man har mulighed for at deltage.
Angående studietur til New York. Andreas meddelte, at den er udskudt på ubestemt tid.
Udvalget melder ud, når der er nyt.
5.2) Projektudvalget
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Der er i øjeblikket gang i forskellige Erasmus+ projekter. Education for Global
Responsibility, der handler om udarbejdelse af metodeboks og et certificeringssystem til
skoler, der ønsker en profil som værende interesserede i Global ansvarlighed.
Endvidere er der et projekt i Østafrika, som også handler om at organisere træning i
Global ansvarlighed.
Desuden er der flere genansøgninger i pipelinen.
Det blev i den forbindelse kommenteret, at man kunne overveje at genoptage/ genansøge
Iran-projektet, i forbindelse med ophævelsen af Iran-sanktionerne.
5.3) Reformudvalget
Udkast til referat fra udvalgets møde den 13. januar 2016 er udsendt forud for
bestyrelsesmødet.
Ole Olsen er ny formand for udvalget – og han er ved at få et overblik over, hvad der
ligger.
Der ligger ubrugte penge fra sidste R2P bevilling. Udvalget kigger på mulighederne for at
bruge dem til en aktivitet, der ligger i tråd med det bevillingen er givet til.
5.4) Menneskerettighedsudvalget
Udkast til referat fra udvalgets møde den 12. januar 2016 er udsendt forud for
bestyrelsesmødet.
Barsk tid i forbindelse med flygtninge – jf. flygtningehøring L87; Jørgen Estrup har deltaget
i ambassadørorientering om UPR, hvor L87 blev taget op.
Bedsteforældre for Asyl har event på Kgs. Nytorv den 26. januar.
Der arbejdes fortsat på en Tyrkiet konference.
Hvad angår formandsskabet, så er posten som formand ledig, da Karsten Fledelius har
valgt at trække sig. Der blev opfordret til, at et medlem fra bestyrelsen meldte sig, hvilket
ikke var tilfældet blandt de tilstedeværende. Hvis der ikke er et bestyrelsesmedlem, der
melder sig, kan der som nødløsning være et udvalgsmedlem, der må fungere i en
sekretærfunktion for udvalgsformanden i en overgangsperiode, så udvalget ikke strander.
Reaktion vedr. DIIS udflytning sendes ud til bestyrelsen til orientering. Det blev kort
diskuteret, hvorvidt FN-forbundet skal blande sig i de anliggender.
5.5) Bæredygtighedsudvalget
Udvalget har i øjeblikket stor interesse for, hvordan Danmark følger op på de 17
Verdensmål. Norge og Sverige rykker på flere områder, men det er svært at få øje på
Danmarks indsats
Næste møde er 8. februar, men det bliver muligvis rykket grundet lav deltagelsesmulighed.
5.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget
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Udkast til referat fra udvalgets møde den 5. januar 2016 er udsendt forud for
bestyrelsesmødet.
Udvalget beskæftiger sig i øjeblikket med Israel-Palæstina, Vestsahara, Kaukasus,
Ukraine, R2P, droner, fangeudleveringer i Afghanistan.
Der blev rundsendt et papir vedrørende stiftelse af Tribunalforeningen - Irak-krigen og
fangeudleveringer i Afghanistan – og der blev spurgt til om bestyrelsen kunne bakke op
om initiativet. Det blev besluttet at FN-forbundet ikke engagerer sig, men oplyser om det
på bl.a. FB og hjemmeside.
Kommende Israel-Palæstina konference ser ud til at blive stor succes. Indtil videre er der
163 tilmeldte + panel og arbejdsgruppe. Forslag om at kunne sende en opfølgende mail til
deltagerne med noter/ slides fra konferencen og med opfordring til at melde sig ind i FNForbundet.
Næste møde i udvalget er 1. marts 2016.
5.7) Københavnskredsen
Københavnskredsen er i gang med nye vedtægter. De vil blandt andet gerne have
mulighed for at involvere flere med anden nationalitet og udtrykker derfor ønske om i
stedet at have et engelsk navn – som f.eks. UNA CPH
6) Status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Punktet blev sprunget over grundet tidspres.
7) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode
Kalenderoversigt vedhæftet dagsordenen.
8) Kommende møder og aktiviteter
Kalenderoversigt over kommende møder og aktiviteter vedhæftet dagsordenen.
9) Eventuelt
FN-forbundets venner mødes med Peter Taksøe-Jensen d. 26. januar.
Opfordring til at de forskellige udvalg tjekker op på, om medlemmerne af udvalgene er
medlemmer af FN-forbundet.
LinkedIn – opfordring til at like + knytte FN-forbundets profil til cv mm (papir ligger i
dueslag til de, der ikke var fremmødte).
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