Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, den 5. april 2018
Til stede:
Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen (telefon), Hanne Severinsen, Holger Hansen (Skype),
Kurt Mosgaard, Lena Jørgensen, Line Drewes, Niklas Møller Rendboe (Skype), Siw Busborg (Skype).
Observatører: Mads Wædegaard; fra kredsene: Nordjyllandskredsen v. Finn Reske-Nielsen (Skype).
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent).
Ikke til stede:
Berit Asmussen, Jan Møgelbjerg, John Kierulf, Lave K. Broch, Linda Hertzberg, M'Barka Daoudi og Torben
Jacobsen.

1) Formalia
Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2018 blev godkendt.

2) Økonomi
Årsrapport, Revisorerklæring for 2017-regnskabet var fremsendt forud for mødet. Hovedkasseren, der deltog i
dette punkt pr telefon, berettede, at regnskabet viser en robust organisation med et mindre overskud, som ligger
tæt på det budgetterede. Der havde ingen kritiske bemærkninger været fra revisionen, men på mødet med
revisionen blev det foreslået at lave et mere overskueligt regnskab i forbindelse med projekterne. Vedrørende de
formålsbestemte aktiviteter, så ønsker revisionen fremover, at der i resultatopgørelsen kun vises det samlede
resultat. FU og intern revisor, Inge Skjoldager, havde indstillet regnskabet til godkendelse af
repræsentantskabsmødet, hvilket bestyrelsen tiltrådte.
Fremsendt forud for mødet var også en opdateret regnskabsoversigt pr. 28. februar 2018 med indstilling om
revideret budget for 2018, der blev godkendt af bestyrelsen.
Der blev spurgt til posten ’Medlemsarbejde og aktiviteter’ og at denne øges grundet mulig opstart af flere kredse,
ved at der flyttes midler fra ’Organisatoriske møder og aktiviteter’. Svaret var, at denne post ikke kan
sammenlignes med 2017, da budgetposten inkluderer landsmødet i 2018.

3) Repræsentantskabsmødet den 21. april
Kulturmaskinen i Odense står klar til at huse FN-forbundets repræsentantskabsmøde den 21. april. Der blev
arbejdet på at skaffe oplæg til den offentlige del af mødet i fht. temaerne ’Flygtninge og migranter’ (v. DanWatch
– i forbindelse med deres undersøgelser vedrørende Tyrkiet- og flygtningerapport), ’FN i den kommende
udenrigspolitiske strategi’, eller om FN’s Sikkerhedsråd.

4) Landsmøde 2018
Siden sidst har vedtægtsudvalget arbejdet videre med et forslag til vedtægtsændringer. Det er udmundet i
oversigtspapiret ”Opsamling på diskussion…”, som var fremsendt forud for mødet. Devisen for forslaget er ’Færre
kræfter på det interne og flere kræfter på det eksterne’. Ud over forslag til vedtægtsændringer er også nævnt, at
bestyrelsens udvalg primært skal være af ad hoc-karakter, til løsning af konkrete opgaver. Matrixen viser
nuværende tekst samt udvalgets ændringsforslag. Vedrørende formålsparagraffen blev ordene
’verdensorganisation’ versus ’verdensmyndighed’ diskuteret. Der var størst tilslutning til at bruge ordet
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’verdensorganisation’. Af andre punkter, hvortil der blev knyttet bemærkninger, var, at der laves
standardvedtægter til de forskellige og kommende kredse. Forretningsudvalget reduceres desuden fra fem til tre.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres også. Kandidaturene skal endvidere meldes på forhånd, så det
sikres, at der f.eks. opstilles forskellige profiler med forskellige interesseområder, så bestyrelsen bliver så bredt
dækkende som muligt. Repræsentantskabsmøderne erstattes af et årligt landsmøde. Valghandlingerne lægges i
rotation, så formanden vælges i lige år og sidder to år, mens næstformand og hovedkassere vælges på
landsmøderne i ulige år. Det blev ligeledes diskuteret, hvordan de kollektive medlemmers rolle kunne styrkes.
Udover at følge gennemførelsen af landsmødets beslutninger, så er repræsentantskabets primære rolle at
godkende regnskabet, hvilket de fremover vil gøre på det årlige landsmøde i stedet. Det årlige landsmøde foreslås
af denne grund at ligge i foråret. Det er vigtigt at have en plan for, hvordan de kollektive inddrages og aktiveres
bedst muligt.
Bestyrelsen vil sende et brev til de kollektive medlemmer efter repræsentantskabsmødet og samle op på
diskussion og input angående ovenstående. Forslag til vedtægtsændringer vil blive diskuteret på landsmødet
2018. Ligeledes blev det besluttet, i forlængelse af debatten under punkt 3, at overvejelserne om
vedtægtsændringer, specielt om at nedlægge repræsentantskabet, behandles som et selvstændigt punkt på det
kommende repræsentantskabsmøde.

5) Aktuelle udfordringer
a) Bæredygtig udvikling.
Forkvinden for udvalget var ikke til stede, og der har ikke været møder siden sidst, men udvalget bliver løbende
orienteret om, hvad der rør sig på området. Der har været tale om at finde en næstformand til udvalget, men det
er ikke lykkedes. Landsformanden fortalte endvidere under dette punkt, at Global Fokus og 92-gruppern i gang
med skyggerapport, som er NGO sidens syn på, hvordan det går med Verdensmålene versus politikernes syn. FNforbundet har lovet at kigge på mål 16, men det er svært at dokumentere med tal, så sig frem hvis nogen har
forslag til, hvordan det kan gribes an.
b) Menneskerettigheder
Der har været møde i Rådet for Menneskerettigheder, hvor Elna Søndergaard fra Dignity blev valgt som
næstformand.
Arrangementet for markeringen af Kvindernes Internationale Kampdag blev aflyst grundet for få deltagere.
Samme arrangement - med deltagelse af UNFPA/Pernille Fenger, Mette Gjerskov og Sarah Cherie - vil i stedet
blive afholdt i anledning af 50 året for Teheran-konferencen. Datoen bliver d. 17. maj hos CEPOS.
Igen i år afholder Erhvervsstyrelsen IGF Internetkonference 1. oktober 2018. Udvalgsforkvinden har deltaget på
planlægningsmøde, hvor hun havde foreslået, at FN-forbundet kunne stille med en session om Cyberkonventioner. Erhvervsstyrelsen er dog også meget interesseret i en fortsættelse af sidste års session
omhandlende Fake News. Udvalget taler videre om det på næstkommende udvalgsmøde.
Der er deadline 15. april på deltagelse på Antikorruption konference – det ser ikke ud til, at FN-forbundet vil
deltage med workshopforslag.
Der blev fremsat forslag om, at FN-forbundet bliver partner i CSR.dk jf. fremsendte indstilling. Det blev bemærket,
at det var et væsentligt højere beløb i forhold til andre kontingenter, at 7.500 kr. var mange penge at bruge i fht.
FN-forbundets økonomi, og at det var uklart hvad FN-forbundet ville få udbytte af et medlemsskab. Det blev
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derfor besluttet, at der skal laves et motiveret forslag med navne på personer, der ønsker at lægge kræfter i at
udnytte en sådan platform. Der skal være et klart mål og strategi for, hvordan den skal udnyttes – og om det kan
betale sig.
FN-forbundet og Københavnskredsen er arrangører på Christiansborgkonferencen: ’Globalt svar på globale
udfordringer: FN-sporet for flygtninge & migranter’, der finder sted den 18. maj. Yildiz Akdogan vil indlede
konferencen og debattørerne vil bl.a. være Carsten Staur, Søren Jessen Petersen, Rasmus Egendal, Christian Friis
Bach.
c) Fred og konfliktløsning
Udvalgsformanden var ikke til stede, men havde på vegne af udvalget fremsendt forslag om en underskriftindsamling mod autonome dræberrobotter via borgerforslag.dk. Efter diskussion blev bestyrelsen enige om, at
forslaget ikke godkendes, med begrundelsen at FN-forbundet ikke er gearet til det forarbejde, det vil kræve, og at
det i fald kan give bagslag, hvis det ikke opnår de 50.000 underskrifter. Der var ligeledes enighed om, at det ikke
var den rette kanal at bruge. Emnet er relevant og vigtigt, men der skal findes en anden måde at oplyse og
påvirker på.
d) Et styrket FN / FN-reform
Der er stadig intet egentligt udvalg. De nordiske FN-forbund mødtes i sidste måned i FN-byen, hvor
Udenrigsministeriet også deltog og kommenterede på, hvad Danmark gør – hvilket blev delt med de øvrige
nordiske FN-forbund og FN organisationerne. Lobbyarbejdet er vigtigt, og det vil være en god start, hvis de
nordiske lande kunne samle sig i fælles indsats.
Der var enighed om, at det er vigtigt for FN-forbundet, og at der bør lægges engagement i reformarbejdet og
påvirkning af dette. Der blev fremsagt forslag om, at landsformanden kort kunne præsentere ønsket om
reformarbejdet på kommende repræsentationsmøde og dermed stikke en føler ud, om nogen kunne være
interesseret.

6) Yderligere organisatorisk arbejde
Forud for mødet var fremsendt referat fra Medlem- og oplysningsudvalget seneste møde. Der arbejdes i
øjeblikket på planlægning af Folkemødet. I denne forbindelse har der været afholdt åbent inspirationsmøde for
interesserede fra udvalg og kredse. Udvalget har opslag kørende vedrørende rekruttering af ny redaktion til
bladet Global.
Der var spørgsmål til udvalget vedrørende den interne kommunikation herunder kredsenes rapportering på
udvalgsmøderne, skoletjenesten og Folkemødet. Hertil blev der svaret, at der altid er punkt ’nyt fra kredsene’ på
dagsordenen. Hvis repræsentanter fra kredsene ikke har mulighed for at deltage, må de meget gerne sende info
til udvalgsforkvinden. Forbundets aktiviteter, inkl. hvad der sker i kredse og f.eks. skoletjenesterne, bliver vist i
kalenderoversigten, der udsendes forud for hvert bestyrelsesmøde. Med hensyn til Folkemødet, så ligger ’det
politiske niveau’ i udvalget, mens det praktiske, koordinering samt kontakt til samarbejdspartnere er forankret på
sekretariatet. Udvalget har via deres mødereferater orienteret om processen, ligesom bestyrelsesudvalg, kredse
og øvrige interessegrupper har været inviteret til åbent møde om Folkemødet (13. marts).
Intet nyt fra Projektudvalget, men referater fra møder 27. februar og 27. marts er fremsendt som bilag.
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7) Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode og kommende møder og aktiviteter
Husk at kigge i kalenderen, der fremsendes forud for møderne. Her kommunikeres, både hvad der er sket, og
kommende arrangementer og møder. Husk også at melde til sekretariatet, hvis du afholder eller deltager i
arrangementer eller møder på FN-forbundets vegne.
Der blev ytret ønske om deadline datoer for Global og nyhedsbreve. Svaret var, at nyhedsbrevet udsendes medio
hver måned. Global udkommer 4 gange årligt – kommende deadlines er endnu uvisse, indtil det nye
redaktionsudvalg er på plads.
Der blev også ytret ønske om anden bordopstilling ved møderne, så Skypedeltagerne kan se de tilstedeværende.
Det vil blive undersøgt, men mulighederne er desværre begrænsede.

8) Eventuelt
Ingen bemærkninger
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