
Referat fra Generalforsamlingen i FSB-foreningen,  
mandag den 28. marts 2022 
 
Mødet valgte som dirigent Ib Kok Hansen, stemmetællere Mette Selchau, Bo Weber og 
Maria Gullestrup og referent Hanne Bang. 
 
FSB-foreningen har (optalt lige efter GF i september 2021) 91 medlemmer, heraf var 14 
stemmeberettigede mødt med 12 gyldige fuldmagter (samt 2, som blev afvist pga. 
manglende kontingentbetaling). 
 
Forkvinden berettede, at der siden GF i september 2021 har været afholdt to 
bestyrelsesmøder, hvor kassereren har orienteret om økonomien. Den er, som det fremgår 
af regnskabet, fin med sort bundlinje.  
Forkvinden opfordrer til, at vi indbetaler kontingent snarest – og at når vi er ude på 
mission forsøger at hverve andre udsendte til at melde sig ind i foreningen. 

 
Hjemmesiden fungerer nu, og medlemmerne opfordres til at holde sig orienteret der. FSB-
debatforum på facebook er blevet lukket for indlæg fra folk, som ikke betaler kontingent. 
 
Debatmøder: 
Et debatmøde afholdt i oktober 2021 om ”Hvordan man arbejder med at få opbygget 
stærkere menneskerettigheder i statsinstitutioner i skrøbelige stater” med Stephanie 
Lagoutte fra Det Danske Institut for Menneskerettigheder. 
Mødet med UM d. 13. december 2021 om deres prioriteringer blev aflyst med en 
undskyldning fra UM og NIRAS om, at de ikke ønsker at deltage i medlemsmøder, kun 
møder med bestyrelsen.  
I planlægningen af debatmøderne stræbes der efter at gøre dem relevante med højt 
kvalificerede oplægsholdere, der kan styrke medlemmernes faglige kompetencer og 
dermed kompensere lidt for, at vi i den grad mangler efteruddannelse. 
 
Samarbejdet med UM og NIRAS: 
Mødet d. 12. marts 2022 med UM, NIRAS og bestyrelsen forløb godt - afventer pt. 
referatet. 
I revisionen af Code of Conduct i FSB-reglementet vil kapitlet om tavshedspligt blive 
understreget mht. til de udsendtes personlige posteringer på diverse sociale medier. 
Focal Point mødes med EU og OSCE/ODIHR vedr. valgmissionerne, og vi kan sende 
forslag til EU-møderne i maj og november, ingen oplysninger om ODIHR. 
Vi efterlyser stadig efteruddannelse og styrkelse af faglighed og kompetencer indenfor 
valg- og krisemissioner for erfarne FSB’ere, og UM oplyser, at man arbejder på at øge 
antallet af kvindelige udsendte. 
Forkvinden opfordrede til at bruge en urban tone, når man henvender sig pr. mail til UM 
og NIRAS – der har faktisk været tilfælde af trusler fra folk, som følte sig forbigået! 
 
Vi udveksler stadig invitationer med de andre skandinaviske foreninger, og Bo Flindt 
deltog i den svenske forenings første medlemsmøde i Stockholm d. 25. oktober 2021. 
 



Hanne Severinsen markerede, at det var usmidigt, at GF ikke kunne udsættes med 4 dages 
varsel, og Henrik Karlsen bad bestyrelsen om fremover at konsultere OSCE’s valgkalender, 
så der ikke en anden gang ville komme overlap – det var der enighed om i forsamlingen. 
 
Forkvindens beretning blev godkendt. 
 
Kassererens beretning blev fremlagt af forkvinden, da kassereren havde meldt afbud pga. 
en OSCE-briefing. Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisorerne. Forsamlingen 
bemærkede, at kassereren havde undladt at oplyse tallene for budgettet for 2022 – tallene 
for 2021 overføres direkte. Regnskabet og budgettet blev godkendt. 
 
Kontingentet fastsættes igen til 200 kr. 
 
Valg af ny bestyrelse: På valg var 2 medlemmer og en suppleant: 
 
Stemmerne på de fire kandidater til valget fordelte sig således:  
Bo Flindt 7,  
Kirsten Jørgensen 8,  
Kirsten Mogensen 16,  
Lise Thorsen 21 
 
Lars Hollænder valgtes som suppleant uden modkandidater 
 
Revisorerne Niels-Erik Nielsen og Erik Thau-Knudsen genvalgtes, og Tue 
Magnussen genvalgtes som revisorsuppleant. 
 
Vedr. § 7 i vedtægterne vedtages at Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 
medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. 
 
Jette Gottlieb efterlyser flere medlemsmøder med faglig relevans og møder med 
erfaringsudveksling – og det var der bred enighed om. 
 
 
 
 


