
Referat af BM nr. 1 den 26.08.2020. 

Deltagere: Kirsten Jørgensen, Anders Ulbæk, Bo G. Flindt, Ewa Chylinski 

1. Velkomst v/Kirsten Jørgensen 

a. Afbud - Birgit Hjortlund, Mashu Poulsen 

b. Valg af referent  - Ewa Chylinski blev valgt som referent 

c. Godkendelse af dagsordenen - godkendt medtilføjelse j. Manglende godkendelse til databasen til pkt. 11. 

d. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer – samme bestyrelsesmedlemmer valgt/fortsætter iflg GF 

      2. Konstituering  

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende poster: Kirsten Jørgensen - forkvinde, Anders Ulbæk 

(krisestyring) - næstformand, Bo G. Flindt - kasserer, Ewa Chylinski – sekretær, Birgit Hjortlund – 

bestyrelsesmedlem, Mashu Poulsen – bestyrelsesmedlem. Posten som juridisk rådiger udgår da nødvendig 

ekspertise kan søges ad hoc. Udenfor bestyrelsen fortsætter Ivan Bæhr som – webmaster, FB.  

Diskussion om postering af fotos af bestyrelsen på hjemmesiden og FB anbefales ikke af sikkerhedsmæssige 

grunde. 

3. Meddelelser  

a. FSB nyt nr. 1, 2020 om EUCAP i Somaliland. Interview med en mand og en kvinde 

b. FSB/NIRAS Invitation til sikkerhedskursus i 2020 for valgobservatører, der har nået de 5 

år fra sidste kursus. 

c. Information fra Udenrigsministeriet omkring Coronarvirus (COVID-19) 

d. Goalkeeper Registrar – Civilian Operations Commander's Review January/February 2020. Mht 

Goalkeeper vil der blive forlangt nye koder og dobbelt sikkerhedstjek ved identittesbekræftelse ved 

ansøgninger. 

e. UM's ligestillingsregnskab for 2019 0ffentligtgjort – arbejdet med ny handlingsplan for 

2020-2025 igangsat. 

f. FSB nyt nr. 2 om EUCAP Sahel Mali og EUMM Georgia. Interview 1 mand og 1 kvinde 

g. Meddelelse om gennemgang af FSB ekspertprofiler 

h. KJ har deltaget i P1 Morgen den 18.08. om valget i Belarus,  godkendt af NIRAS og UM. KJ har været LTO i 

Belarus 2 gange før. OSCE har ikke observeret valget pga lave standarter. Nationale observatører kunne 

ikke berette pga lukning af internet. Der har været hviderussiske demonstrationer i DK mod valgsnyd. 

i. Mail til NIRAS fra medlem forslag om møde om hvordan man tackler Corona. Svar man 

ikke planlægger fysiske kurser og FSB møder før i september. 

j. Indberetning til Skat af forsikringsordningen Forenede Gruppeliv 

 



4. Økonomi ved kassereren 

a. Status pr 26.08.2020:  

Kassebeholdning – 42.923,17 kr 

Udgifter – 7123,96 

Indtægter – 9.400,00 kr 

Medlemstal – 47 . Drastisk fald i medlemstal pga corona og ingen aktiviteter samt screening process 

NIRAS/UM i databasen. Debatmøder som tidligere samlede en del medlemmer mangler værestedet idet 

Østerbrohuset må ikke benyttes sålænge der er corona restriktioner. Forslag til emner – Hviderusland og 

evt UM prioriteter i Syrien og Irak. 

b. Spare forslag – rejseudgifter, kontingenter, FB debatforum 

c. Nye medlemmer – 2. Forespørgsel om medlemskab  selvom man er gået på pension og ikke længere 

bliver udsendt. Medlemskab er åbent for alle sålænge man betaler kontingent   

      5. Skandinavisk samarbejde – Invitation fra Svenska Interesseföreningen för Valobservatörer's årsmøde 

(Bo G. Flindt).  Der deltog 7 medlemmer  plus 2 via videolink. De svenske observatører må ikke udtale sig 

offentligt, ej heller skrive artikler. Svar fra SIFV vedr. møde i Stockholm, dog kan pt. ikke arbejdes på fælles 

møde pga corona, Norge har lukket for DK (Kbh). 

      6. Debatmøder er udskudt pga.corona. 

a. Refleksioner om valg - Kirsten 

b. Syrien - Kirsten 

c. Libyen - Kirsten 

d. Demokrati - Kirsten 

e. Debatmøde med en fra CSDP krisestyring i Ukraine - Anders Ulbæk 

f. Debatmøder med gennemgående tema ”Statsopbygning og stabilisering af skrøbelige 

stater” med elementer: menneskerettigheder, demokrati, retsstat opbygning, institution- og 

kapacitetsopbygning - møderne aflyst pga. corona udsendt til alle medlemmer og lagt på 

hjemmesiden 

       7. Kurser foreslået fra spørgeskemaet – skal diskuteres på årsmøde med UM: 

a. Tværkulturel kommunikation 

b. Brug af sociale medier i valgkampagner 

c. Sprogkurser 

d. Demokratisering og menneskerettigheder 

e. LTO kursus for erfarne LTOer om metode og praktisk arbejde 



      8. Hjemmesiden og FB 

a. FB og debatforum – Bo G. Flindt foreslog at bibeholde indtil videre. Der overvejes en ændring af 

hjemmeside format så det bliver lettere at håndtere posteringer. 

     9. Årsmøde og Generalforsamling 

a. Evaluering af Årsmøde og Generalforsamling 

b. Referat af Generalforsamlingen udsendt 

c. Vedtagne ændringsforslag til vedtægterne udsendt.  Nye vedtægtsændringer  – vedtaget i 2020 , 

vedtaget nu i bestyrelsen og gældende fra 2021 

d. Resultat af spørgeskema undersøgelsen udsendt til orientering.  

Forslag fra medlemmer – afstemning kun for medlemmer. Skal gøres klart i vedtægter til næste gf. 

Brevstemmer – de som stiller op skal melde sig  14 dage inden - forslag til gf  

     10. Spørgsmål og klager fra medlemmer 

a. Klage vedr. betaling af ATP ved udsendelse som STOer – der er ikke modtaget svar fra UM/NIRAS 

b. Sprm. fra medlem om vedkommende  er æresmedlem – FSB Forening har ikke æresmedlem ordning 

d. Modtaget meddelelser fra medlemmer, der ikke ønsker at være med i FSB Databasen pga 

af det nye CV . 

     11. Udenrigsministeriet og NIRAS 

a. Sikkerhedskurser er forskellige for valg og krise. Valg: sikkerhedskursus hvert 5. år; 

Krise: sikkerhedskursus hvert 3. år. Skal tjekkes af KJ 

b. UM inviteret til Årsmøde afbud fra Natascha H. Johns 

c. Svar fra Focal Point mødet - Tages op på årsmøde med UM, afklares principielt 

d. Ved udsendelse – Corona preventives: Mundbind, handsker, håndsprit osv. Udgifter til corona udstyr 

refunderes. Dog ingen lønkompensation for 2 ugers karantæne ved hjemkomst til DK hvis der kræves. 

e. Medlemmer mangler stadig svar fra UM/NIRAS om de fortsat er i FSB Databasen – ikke afklaret endnu 

f. Brev fra UM vedr. revision af FSB Databasen 

g. Tekniske problemer ved udfyldelsen af CV til FSB Databasen 

h. Brev sendt vedr. proceduren ved udvælgelsen til FSB Databasen, svar sendt til 

medlemmer og lagt ud på hjemmesiden 

i. Svar vedr. CV er godkendt i FSB Databasen udsendt af NIRAS i begyndelsen af juli 

j. Rykker for svar fra UM/NIRAS vedr. godkendelse til databasen 

 



    12. Evt.  

FSB Forening nævnt i UM annoncer og NIRAS nævner også på møder med FSB. Politi har mulighed at 

udsende gennem 2 organisationer – Politienheden og FSB, mens andre har kun FSB . Det er fint når det 

drejer sig om specielle opgaver men skaber en skævhed i forhold til generelle opgaver. 

    13. Næste møde 

 Bestyrelsesmøde - Onsdag 20 jan 2021 – 13.30-19.00 

 Generalforsamling  - lørdag 20 februar 2021 kl.13.00-17.00  

 

Referent: EC. 07.09.2020. 

 

 

 

  

  

 


