Forkvindens beretning for 2020
1. Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Kirsten Jørgensen - forkvinde, Anders Ulbæk næstformand, krisestyring, Bo Flindt - kasserer, Ewa Chyllinski - sekretær, Birgit Hjortlund og
Mashu Poulsen medlemmer, Ivan Bæhr – webmaster ikke medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen har i begyndelsen af 2020 haft seks medlemmer i stedet for 7 medlemmer. I oktober
trak Anders Ulbæk sig fra bestyrelsen, da han ikke blev godkendt til at være medlem af FSB
databasen. Resten af perioden har bestyrelsen haft 5 medlemmer og ingen suppleanter og det har
fungeret godt.
2. Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt to(2) bestyrelsesmøder med faste punkter på dagsordenen. Nogle af de faste
punkter fra bestyrelsesmøderne, bliver behandlet i særskilte afsnit nedenfor i beretningen.
Jeg vil opfordre vore medlemmer til at stille op til valget til bestyrelsen, det er vigtigt med
nytænkning og udvikling af foreningens aktiviteter og få erfarne medlemmer med i bestyrelsen fra
både valg- og krisemissioner.
3. Økonomi
Kassereren har ved hvert bestyrelsesmøde orienteret om kassebeholdningen vedrørende udgifter,
indtægter og medlemstal. I 2020 har vi igen en sort bundlinie. Vi har også haft medlems fremgang i
2020.
Mobil Pay er for dyrt at have for en lille forening som vores, vi har derfor opsagt vort abonnnement.
Bestyrelse skal arbejde på at øge antallet af medlemmer af foreningen, baseret på blandt andet
spørgeskemaet, som vi har lagt frem her på Generalforsamlingen og som jeg beder jer udfylde.
Endelig vil jeg opfordre vore medlemmer til at forny jeres kontingent så hurtigt som muligt efter
Generalforsamling.
4. Hjemmesiden og Facebook (FB)
Hjemmesiden fungere ikke tilfredstillende, det er en ting bestyrelsen skal arbejde med. Vi
fortsætter med at udlægge referater fra bestyrelsesmøder og vort årlige møde med
Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB projekt samt andre relevante oplysninger under Arkiv. Det
samme vil vi gøre på Hjemmesiden., der trænger til en revidering.
Efter Facebook – FSB Debatforum er blevet lukket for deltagelse af personer, der ikke betaler
kontingent, har der været få aktive deltagere.
5. Årsmøde og Debatmøder
Bestyrelsen har besluttet at aflyse Årsmødet i år pga. adgang til lokaler i weekenden.
Der har ikke været afholdt Debatmøder i løbet af året pga covid-19. Vi fortsætter med
Debatmøderne i 2021med vægt på høj kvalitet og at de skal kompensere for den manglende
efteruddannelse af vore medlemmer, som burde være Udenrigsministeriets og NIRAS-FSBs ansvar.
6.

Samarbejdet med Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB

Det årlige møde med Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB i december blev aflyst pga. covid-19. Vi
har endnu engang fået ny sagsbehandler i Udenrigsministeriet, det betyder manglende kontinuitet i
vort samarbejde.
Der er lavet en opdatering af 'Reglement og Vejledning for FSB- udsendte'i august 2020.
Krismission's stillingerne opslået til FSB databasen men også bredere pga. at man ønsker at have
mulighed for at forlænge sekunderingerne udover et år, hvilket kræver at stillingerne opslås
offentlig.
Vær opmærksom på Code of Conduct i FSB- reglementet herunder afsnittet om tavshedspligt når I
bruger FB og andre sociale medier.
Data og oplysninger vedrørende kønsaspektet ved udsendelse til valgmissioner og krisemissioner
oplyses nu i 'FSB nyt', der mangler endnu skelnen mellem valg- og krisemissioner i de enkelte lande
baseret på køn. Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB arbejder på at forøge antallet af kvindelige
udsendte. Kønsstatistik har været bragt op på vore årlige møder i 6 år og NIRAS/FSB har undskyldt
sig med, at det ville tage for lang tid at lave. En styrkelse af kønsaspektet hos NIRAS/FSB
anbefales.
Focal Point møder med EU vedrører valgmissioner og med OSCE/ODIHR. Vi kan nu sende forslag
til møderne i maj og november.
Det er regeringens politik at prioritere højere profilerede stillinger i krisemissioner. Den ny
politik vedrører også udsendelse af observatører til valgmissioner. Der bliver ikke udsendt
observatører til alle valg i OSCE. Generelt bliver der udsendt 1 LTO og 2 STOer pr. valgmission,
afhængig af politiske prioriteringer.
Der mangler stadig kurser til styrkelse af faglighed og kompetencer indenfor valg- og
krisemissioner for erfarne FSBere.
FSB CV- screening har resulteret i afslag på optagelse i FSB databasen. Revision af databasen
medførte reduktion af optagne FSBer fra 500 til 250.
7. Samarbejdet med de skandinaviske FSB Foreninger
Samarbejdet har taget form af udveksling af invitationer til møder.
8. Hvordan får vi flere medlemmer i FSB Foreningen?
Resultatet af vort spørgeskema undersøgelse har været diskuteret på vore bestyrelsesmøder.
Debatmøderne har været en success, idet flere medlemmer end tidligere har fornyet der
medlemskab og der er en stadig tilgang af nye medlemmer
9. Forslag til aktiviteter i 2021
Vi skal fortsætte med at afholde Debatmøder med aktuelle emner. Det er vigtigt at prioriterer
styrkelsen af medlemmernes faglige kompetencer og profil til den virkelighed vi møder når vi
bliver udsendt. De internationale kurser, der er til rådighed på NIRAS/FSB's hjemmeside, kan ikke
bruges til vedligeholdelse af vore kompetencer.
Vi fortsætter Debatmøder/konferenser med det overordnede tema: ”Opbygning af Skrøbelige
stater” med emner som opbygning af kapacitet og institutioner, menneskerettigheder, demokrati og

retsstat. Derudover vil vi fortsætte med at tage aktuelle emner op med højt kvalificerede
oplægsholdere.
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
den 14 september, 2021.

