FN-forbundets landsmøde, Aalborg 29. – 30. oktober 2016
Landsformanden Jørgen Estrup bød velkommen.
Forretningsordenen blev godkendt, hvorefter Bjarke Winther og Inge Skjoldager blev valgt som
dirigenter, samt generalsekretær Torleif Jonasson som landsmødesekretær. Stemmeudvalget blev
Holger Hansen, Sine Jensen, Martin Sørensen (Retsforbundet) og Jannie Dengaard.
Redaktionsudvalget blev nedsat bestående af Jørgen Estrup, Trine Jensen, Torben Jakobsen (DanskRumænsk Forening), Ole Olsen og John Kierulf. Landsmødet blev konstateret lovligt indkaldt.
Dirigenterne gjorde opmærksom på afvigelse fra vedtægterne, idet forslag til vedtægtsændringer ikke
var udsendt rettidigt til alle medlemmer. De indstillede, at landsmødet blev gennemført alligevel, og det
blev godkendt.
Dirigenten orienterede om, at der i alt var blevet tilmeldt 63 deltagere, men med et par afbud i ugen op
til landsmødet endte deltagerantallet på 27 individuelle medlemmer og 27 repræsentanter fra 14
kollektive medlemmer samt sekretariatet.
Den politiske del af beretningen
Landsformanden så tilbage på de to år, der var gået siden sidste Landsmøde, hvorunder vi kunne fejre
FN’s 70 års jubilæum, vedtagelsen af Verdensmålene, klimaaftalen fra COP21 i Paris og et vellykket,
dansk formandskab for Generalforsamlingen.
Også derfor var det bekymrende at bevidne, hvordan Danmark bevæger sig på kanten af
konventionerne og egenrådigt vælger at suspendere internationale aftaler som med kvoteflygtninge;
hvordan Danmark synes at være tilfreds med en passagerrolle i forhold til 2030-dagsordenen og vejen
til bæredygtig udvikling, og ikke nok med det, men decideret have nedprioriteret den økonomiske
indsats for at nå Verdensmålene ved at skære den danske støtte til FN-systemet fra 32 til 11%.
Netop 2030-dagsordenen og Verdensmålene bliver den overordnede ramme for FN-forbundets arbejde
de næste to år: ”Vi skal i fællesskab sikre, at bæredygtig udvikling også bliver den centrale dagsorden i
regeringskontorerne og på Christiansborg. Det kræver mobilisering af de egentlige beslutningstagere –
den danske befolkning. Det er en dansk dagsorden, fordi vi alle – ’we the peoples’ – har et fælles
ansvar for klodens fremtid.”
Den politiske beretning blev derefter diskuteret ved en gruppedebat blandt landsmødedeltagerne ved
bordene. De fik 10 minutter til at diskutere følgende spørgsmål:





Hvordan bidrager vi i FN-forbundet bedst til en folkelig mobilisering for Verdensmålene og
2030-dagsordenen?
Hvordan bidrager vi bedst til, at regering og folketing erkender, at Verdensmålene ikke kun
handler om udviklingspolitik, men at de også kræver væsentlige ændringer i den danske
indenrigspolitik?
Andet?

Ved den efterfølgende fremlæggelse blev bl.a. fremhævet: Større inddragelse af medlemmer/frivillige
udenfor de valgte organer; klarere retningslinjer for frivillige; mere samarbejde med kollektive
medlemmer og øvrige organisationer, flere lokale arrangementer og inddragelse af FN-forbundets
Folketingsgruppe.
Den organisatoriske del af beretningen
Næstformand Trine Marqvard Jensen berettede om den organisatoriske udvikling i FN-forbundet siden
sidste Landsmøde, herunder de mange aktiviteter. Kredsarbejdet var blevet styrket både i København
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og i den nyetablerede kreds i Nordjylland. Mens netværket i Aarhus havde haft det lidt svært, holdt
Skoletjenesten fanen højt for både Midt- og Sønderjylland og Fyn, og muligvis de samme kræfter havde
en kreds med base i Odense i støbeskeen. Sekretariatet var blevet styrket, omsætningen fra
projektporteføljen var stigende – og det samme var medlemstallet.
Der var dog også stadig udfordringer for Forbundets arbejde; vi mangler prioritering af lokalarbejdet for
at være reelt landsdækkende. Og skal vi have flere medlemmer, skal vi fokusere og være tydeligere i
vores budskab, hvor til det kunne hjælpe at genoplive strategiarbejdet igen for at få en klarere
prioritering og bedre udnyttelse af vores ressourcer.
På samme vis som efter den politiske beretning rundede næstformanden af med et oplæg til
gruppedebat ved bordene.



Hvad gjorde indtryk på jer fra beretningen; hvad har vi gjort godt, og hvad kunne vi gøre bedre?
Hvad er drivkræften bag jeres engagement i FN-forbundet, både for jer som individuelle, og jer
som repræsentanter for vores kollektive medlemmer?

Brugen og effekten af de forskellige social media platforme gjorde især indtryk på landsmødet, ligesom
der var begejstring for, at kurven i medlemstallet var vendt. Inddragelse af frivillige, øget samarbejde på
tværs af organisationer samt flere arrangementer i provinsen var tilbagevendende temaer i
fremlæggelserne i plenum efter gruppedebatten. Sidst var der også et stort ønske fra flere sider om at
styrke den interne kommunikation i Forbundet.
Efter fremlæggelserne fra gruppedebatterne blev ordet givet frit til øvrige kommentarer til beretningen.
./. Fremlæggelserne og øvrige kommentarer er vedlagt som bilag til beretningen.
Landsformanden og næstformanden samlede op på kommentarer og input, og beretningen blev
godkendt.
Økonomi
Hovedkasserer Flemming Thøgersen orienterede om regnskaberne for 2014 og 2015 samt budgettet
for 2016 og det foreløbige budget for 2017 – alle fremsendt som bilag. Regnskaberne er blevet
godkendt af den statsautoriserede revisor, den parlamentariske revisor samt repræsentantskabet.
Fra 2016 er finanslovstilskuddet øget med 200.000 kr., og FN-forbundet er blevet flyttet til en anden
budgetlinje på Finansloven. Endvidere har FN-forbundet oprettet konto i Sparekassen Vendsyssel
grundet positive, om end små, renter. Vedrørende posten med medlemskontingenter er den kun let
øget på trods af medlemstilgang, hvilket skyldes udmeldelse af et større kollektivt medlem.
I budgettet for 2017 er lokaleomkostninger mindre på grund af flytning af sekretariatet til et billigere
lejemål i Tordenskjoldsgade primo 2016. Besparelsen vil først begynde at vise sig fra 2017 og frem
grundet indretnings- og flytteomkostningerne. Organisationen har en egenkapital, som er acceptabel og
forsvarlig - om end det ville være ønskværdigt, at den var en smule større.
Den parlamentariske revisor Inge Skjoldager kommenterede rosende arbejdet med Forbundets
økonomi.
Forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget.
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Indkomne forslag
Forslag til udtalelser, samt principprogram og prolog blev præsenteret. Efter endt behandling i
redaktionsudvalget og fremlæggelse i plenum blev udtalelsen ‘Uacceptabelt, at Danmark ikke deltager i
nedrustnings- og våbenkontrolsamarbejdet’ vedtaget sammen med principprogram og prolog.
Forslaget til udtalelsen: ‘Forsvaret for FN's konventioner på menneskeretsområdet er mere vigtigt end
nogensinde, både i Danmark og verden som helhed’ blev af landsmødet overdraget til den kommende
bestyrelse at arbejde videre med.
Forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt og godkendt.
Fremtidig virksomhed
Verdensmålene skal lægge retningslinjerne for FN’s arbejde de næste 15 år – og for FN-forbundet i
hvert fald de næste to år. Med strategi og handlingsplanen for 2016-18 sættes der ekstra fokus på mål
16 om fred, retfærdighed og bæredygtige institutioner, foruden det fortsatte arbejde inden for
grundsøjlerne bæredygtighed, menneskerettigheder og fred- og konfliktløsning.
På den organisatoriske side vil Verdensmålene også fungere som omdrejningspunkt. Derfor vil vores
større oplysningsaktiviteter alle have fokus på de 17 nye mål. Det er f.eks. vores deltagelse i
Folkemødet på Bornholm, Kulturnatten i København, skoletjenestebesøg og politiske landsmøder.
Hertil er det en prioritet at få opdateret hjemmesiden; at nurse oprettelsen af en kreds eller netværk i
Midtjylland og Fyn og, sidst; at strømline Forbundets projektarbejde, så det kan være med til i højere
grad at understøtte vores mission og vision.
Strategi- og handlingsplanen blev vedtaget.
Valg til forretningsudvalg
Alle kandidater havde på forhånd haft mulighed for at præsentere deres kandidatur til et skriftligt
opstillingskatalog til både forretningsudvalg, bestyrelse og repræsentantskab.
Valg til forretningsudvalg foregik som fredsvalg med undtagelse af den kollektive repræsentant. De
valgte er: Jørgen Estrup (landsformand), Trine Marqvard Nymann Jensen (næstformand), Flemming
Thøgersen, FORA (hovedkasserer), Berit Asmussen (individuelt medlem), Jan Møgelbjerg,
Retsforbundet (kollektivt medlem).
Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Niklas Møller Rendboe
John Kierulf
Kurt Mosgaard
Lena Jørgensen
Linda Herzberg, Det Jødiske Samfund i Danmark
Line Drewes
Torben Jacobsen, Dansk Rumænsk Forening
Jolanta Gaizutiene, Radikale Venstre
Hanne Severinsen, Venstre
Lave K. Broch
Holger Hansen
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Andreas Dybkjær-Andersen, Mellemfolkeligt Samvirke
1. suppleant: Dorte Munch
2. suppleant: Siw Busborg
3. M’barka Daudi
4. suppleant: Mads Wædegaard
Valg til repræsentantskabet
Valget til repræsentantskabet foregik som fredsvalg. De valgte er følgende i alfabetisk rækkefølge,
opdelt iht. valgforsamling:
INDIVIDUELLE:

KOLLEKTIVE:

Bent Christensen
Janette Pedersen
Lars Josephsen
M’Barka Daudi
Mads Wædegaard
Maj Rørdam Nielsen
Melanie Guichon
Ole Olsen

Asger Pedersen (Dansk-Russisk Forening)
Christian Juhl (Enhedslisten)
Helle Martinussen (Brahma Kumaris)
Ileana Schrøder (Esperantoforeningen)
Jørgen Olsen (Genvej til Udvikling)
Jørn Boye Nielsen (RIKO)
Kurt Brantner (HKKF)
Lartey Lawson (Radikale Venstre)
Louis William Møllerfors (OSMTH)
Nana Debel (Radikale Venstre)
Poul Gerhard Kristiansen (Retsforbundet)
Susanne Langer (Kvinderådet)

Valg af revisorer
Statsautorisret revisor: Bent Nicolajsen fra revisionsfirmaet Grant Thornton. Parlamentarisk revisor:
Inger Skjoldager (blev genvalgt med akklamation).
Afsluttende bemærkning fra landsformanden
Landsformanden afsluttede landsmødet med at takke for et givtigt møde med en forsamling, der vil det
globale ansvar. Mål 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) samler det, FN-forbundet står for – og
vil være rettesnoren de næste par år. ”Vi skal skabe en verden, der lever op til verdensmålene – så kan
vi flytte verden”.
Nordjyllandskredsen blev takket for værtsskabet, og mødet blev hævet – på gensyn i 2018!
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