Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, 11. oktober 2016
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Jørn Boye Nielsen, John Kierulf, Ole Olsen,
Jolanta Gaizutiene, Louis William Møllerfors, Flemming Thøgersen. Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille
Gydahl-Jensen (referent)
Ikke til stede:
Andreas Hansen, Dorte Munch, Jens Vexø, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg

1. Formalia
Det reviderede referat fra bestyrelsesmødet 19. september blev godkendt.

2. Landsmødet 2016
Tidsplan
Lettere redigeret tidsplan er udsendt.
Forretningsordnen
Forslag til forretningsorden blev godkendt.
Vedtægtsændringer
Bestyrelsens ændringsforslag, indskrevet i gældende vedtægter, blev fremlagt. Eneste diskussion til dette var
under §9 ”Landsformanden tegner FN-forbundet, i dennes fravær næstformanden. Generalsekretæren meddeles
prokura”. Med dette forstås, ifølge bestyrelsen, at generalsekretæren kan tegne FNF i administrative og på
forhånd aftalte anliggender. Det blev nævnt, at man også kan kalde det en stillingsfuldmagt. Formuleringen kan
ændres, hvis det med juridisk ekspertise bør formuleres anderledes.
Vedtægterne indstilles til landsmødet 2016
Principprogram
Forretningsudvalgets forslag til prolog er ment som appetitvækker til principprogrammet. Det er et selvstændigt
papir, der giver en introduktion til principprogrammet. Det er ikke tænkt som en tilføjelse (indledning) til
principprogrammet, men som et selvstændigt papir/afsnit, der knytter sig dertil.
Bestyrelsesmedlemmer fremsender formuleringsændringer inden torsdag 13. oktober. FU tager stilling til dem –
og redigerer inden søndag d. 16. oktober, hvorefter prolog og principprogram udsendes til mødedeltagere.
Principprogrammet og prologen behandles på landsmødet. Øvrige ændringsforslag til disse sendes til Ole Olsen,
som sammen med udvalget, nedsat på bestyrelsesmødet 19. september, vil gøre dem klar til afstemning. Ifølge
vedtægterne er det muligt at fremsætte ændringsforslag helt frem til behandlingen af principprogrammet på
landsmødet, men der opfordres kraftigt til, at det gøres hurtigst muligt.
Redaktionsudvalget på landsmødet vil viderebehandle forslagene.
Principprogram og prolog blev indstillet til landsmødet 2016.
Skriftlig beretning
Forslag til revideret beretning for perioden 2014-2016 blev fremlagt og diskuteret. Der var forslag om at gøre de
sidste sider mere overskuelige, samt at også nævne principprogrammet.
Opstillinger
Generalsekretæren gav et overblik over de opstillede d.d. Det er muligt at opstille lige op til valget på landsmødet,
men hvis man ønsker, at ens opstilling skal være skriftlig og tilgængelig for mødedeltagerne inden, bedes den
skriftlige opstilling sendt til generalsekretæren senest søndag 16. oktober. De vil sammen med mødepapirerne
blive udsendt efterfølgende.
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Tillidshverv under landsmødet
Bestyrelsen foreslår:
Dirigenter: Inge Skjoldager har indvilliget, dertil blev nævnt at spørge Bjarke Winther/Aalborg.
Redaktionsudvalg: Jørgen Estrup, Ole Olsen, Torben Jacobsen, Trine Marqvard Jensen, dertil blev nævnt at spørge
Bjarke Winther.
Stemmetællere: Endnu ikke noget forslag.

3. Statusrapporter samt indstillinger
3.1) Medlems- og Oplysningsudvalget
Referat fra udvalgsmøde den 28. september udsendt.
Vedrørende Folkemødet på Bornholm. Udvalget indstiller, at FN-forbundet til næste år ikke deltager i FN Byens
telt, da det ressourcemæssigt ikke kan svare sig i forhold til udbyttet. I stedet foreslår udvalget, at FNF deltager
med en mobil event, som kan komme rundt på hele pladsen. Foruden deltagelse i debatter m.v. Bestyrelsen
bakker op om indstillingen fra udvalget.
3.2) Projektudvalget
Jens Vexø er i øjeblikket i Moldova og repræsenterer FN-forbundet ved vores kursus i Moldova, Actors for
Change, som er et af FN-forbundets Erasmus+ projekter.
I et af vores andre Erasmus+ projekter, Global Footprints, har FN-forbundets skoletjeneste København sagt ja til
at involvere sig gennem testning af de formidlingsmetoder, som blev udarbejdet i Malawi, hvor Flemming
Thøgersen og Trine Marqvard Jensen deltog i partnermødet i august.
3.3) Reformudvalget
Der har været afholdt møde vedrørende påtænkt R2P konference, og der arbejdes stadig i arbejdsgruppen vedr.
global økonomi.
3.4) Menneskerettighedsudvalget
Intet nyt fra udvalget.
Landsformanden orienterede om, at han skal deltage i møde 12. oktober i Rådet for Institut for
Menneskerettigheder.
3.5) Bæredygtighedsudvalget
Udvalgsformanden Andreas Hansen har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen, ellers ikke noget nyt fra
udvalget.
3.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget
Udkast til referat fra udvalgsmøde den 27. september blev uddelt på mødet.
Udvalgsformanden Lave Broch berettede fra sidste udvalgsmøde og fremhævede især besøget fra Kai Vittrup, i
forbindelse med Ukraine, som meget lærerigt.
Der arbejdes i udvalget på en reaktion vedrørende UM’s bortprioritering af møder og arbejde omkring
nedrustning og våbenkontrol.
Der blev også fremlagt forslag om, at udvalgene hver kunne have en lille bod på landsmødet, hvor man kunne få
indblik i udvalgenes arbejde – og sat ansigter på medlemmerne i udvalgene. Da der ikke forventes flere deltagere
end at det er til at overskue og fordi forslaget fremkommer meget sent op til landsmødet, anbefalede
bestyrelsen, at forberedelserne af landsmødet fortsætter som allerede planlagt.
3.7) Københavnskredsen
Københavnerkredsen deltager i år ikke i Kulturnatsarrangementet i FN Byen, men det viste sig at UNYA-DK var
involveret.
Københavnerkredsen har været i dialog med en gruppe gymnasier, bl.a. Zahles, i forbindelse med markering af
FN-dagen. Der vil d. 24. oktober om formiddagen være en event ved Carlsberg Campus, hvor et træ skal plantes
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som symbol på samarbejde og bæredygtig vækst. Jolanta Gaizutiene meldte sig på mødet, som deltagende
repræsentant fra FN-forbundet til eventen.

4. Status på ”siden sidst fra FN-fronten
FN’s generalforsamling
Landsformanden Jørgen Estrup har, som en del af den danske delegation, været i New York til de første uger af
FN’s 71. generalforsamling. Denne indebar blandt andet også valg af ny UNSG og topmødet om flygtninge og
migranter.
Obama holdt en rigtig god og spændende tale – og var umiddelbart den bedste fortaler for det multilaterale
samarbejde.
Reformtankerne er spirende – ikke mindst hjulpet på vej af det danske formandskab og de nye valgprocesser i
forbindelse med valg af ny generalsekretær. Valgprocessen har været mere gennemsigtig end nogensinde før og
forhåbentlig vil det fortsætte sådan fremover.
Programmet for den danske delegation havde været imponerende og omfangsrigt med møder og oplæg fra
danskere i FN systemet, New York – og spændende møder med de forskellige organisationer. Især mødet med
DPA (Department for Political Affairs) og ’Peace Building Fond’, hvor Danmark efter pause nu igen heldigvis er
doner, havde været spændende.
Kvoteflygtninge
Vedrørende topmødet om flygtninge og migranter i starten af generalforsamlingen, så har landsformanden
skrevet en artikel, som kan læses i seneste udgave af Global.
På baggrund af regeringens opsigelse af aftalen med UNHCR om kvoteflygtninge, havde landsformanden skrevet
et udkast til udtalelse, som var udsendt forud for mødet. Udtalelsen blev diskuteret, og bestyrelsen godkendte
udtalelsen efter få sproglige ændringer.
Svar fra Dansk Flygtningehjælp vedr. strategiprocessen
Bestyrelsen har sendt brev til Dansk Flygtningehjælp vedrørende deres strategiproces. De har svaret, at de gerne
vil tale med FN-forbundet, men at de ikke vil inddrage repræsentantskab vedrørende strategien. Dette kan
opfattes vedtægtsstridigt, da der står at medlemsorganisationerne skal medvirke til at ’engagere den danske
offentlighed i flygtningearbejdet’. Bestyrelsen følger op på brevet med en fornyet opfordring til at inddrage
medlemsorganisationerne.

5. Øvrige meddelelser i forhold til den forgangne periode
Generalsekretæren orienterede kort jf. kalenderoversigten.

6. Kommende møder og aktiviteter
Bemærk arrangement vedrørende FN’s nye generalsekretær i samarbejde med DIIS, som blev aftalt umiddelbart
efter at udnævnelsen var kendt, til afholdelse dagen efter bestyrelsesmødet.
Akademi rækken om verdensmålene, som er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa og FN-forbundet, starter 24.
oktober. Man kan tilmelde sig til foredragene enkeltvis eller hele foredragsrækken (NemTilmeld)
Dato for reception i sekretariatets lokaler, Tordenskjoldsgade, er den 10. november 2016 kl. 15.

7. Eventuelt
Ole Olsen orienterede om, at Danmarks Statistisk snart skal i gang med statistik vedrørende Danmark og
verdensmålene, som Ole Olsen vil være involveret i.
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