Referat af
Bestyrelsesmøde nr. 6
Tirsdag den 10. januar, 2017, kl. 17-20
Velkomst
a. Afbud: Karin Bo Bergquist og Bente Rasmussen
b. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser
1. Meddelelser
a. Internationale missioner: EUSR Afghanistan: Political advisor og Rule of law advisor, EUCAP
Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali, EUAM Ukraine,
b. NIRAS kurser: CAC & Heat refresher kursus 22-24 feb., FSB CAC, Førstehjælp og HEAT kurser
i 2017 (se http://fsb.niras.dk/om-fsb/fsb-kurser/planlagte-kurser.aspx).
c. Julehilsen fra UM/FSB NIRAS – Tilbageblik på 2016 udarbejdet af NIRAS
d. FSB Nyt nr. 4, 2016, med beretninger om valgmissionerne i Jordan og Zambia.
2. Skandinavisk samarbejde
Invitationer til deltagelse i Årsmøde og Generalforsamling udsendt til Norge og Sverige. Der er
udsendt invitationer primo december men vi har ikke fået svar endnu.
3. Økonomi ved kassereren
a. Medlemstal, indtægter og udgifter. Status: Der er siden sidste møde 86 medlemmer, indtægter på
kr. 436,46 og udgifter på kr. 1424,04
b. Årsregnskab, indtægter og udgifter samt medlemstal blev forelagt af kassereren og taget til
efterretning.
4. Forretningsorden for bestyrelsen
Claus forelagde et nyt udkast, hvorefter der blev foreslået yderligere ændringer. Et færdigt endelig
udkast forelægges af Claus til vedtagelse inden generalforsamlingen i februar.
5. Hjemmesiden og FB
a. Strategi for forbindelse til medierne, FB og Hjemmeside: Karin havde udsendt et forslag til
mediestrategi, der trænger til en opstramning med bl.a. visioner, som vil blive drøftet på et senere
møde. Forkvinden konstaterede, at der ikke er nedsat en kommunikationsgruppe godkendt af
bestyrelsen.
I forhold til brugen af Facebook skal det præciseres at debatmøder skal holdes om mandagen, så
det bliver nemmere for tilrejsende medlemmer at deltage.
b. Statistik plancherne blev udsat til et senere møde, da der var problemer med at tyde de printede
sider, så Karin kan præsentere dem.
6. Debatmøder
a. USA – Bo og Kirsten. Intet nyt, for tidlig at lægge sig fast på et tema. Der var udbredt interesse for
at få en indføring i hvordan valgsystemet fungerer i USA.
b. Syrien – Kirsten - udsat
c. Det arabiske forår og kvinders deltagelse - Kirsten - udsat. Et møde vil kunne organiseres i
samarbejde med Kvinfo.
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d. Frosne konflikter - Bente - intet nyt
Tue foreslog, at gøre Libyen til et tema, når tiden er moden.
Evaluering af Debatmøder
e. EU's Krisestyrings missioner: Mødet forløb godt men der var nogle problemer, som vil kunne
undgåes, når checklisten for organisering af debatmøderne bliver taget i brug.
f. Debatmøderne: Introduktion, form og formål (udenrigspolitik/sikkerhedspolitik,
kapacitetsopbygning og rekruttering). Enighed om de overordnede retningslinier og om at møderne
introduceres ved forkvinden, der tegner foreningen, og gerne suppleres af en af arrangørerne når der
er faglig grund til det.
7. Årsmøde og Generalforsamling
Sted: Roskilde Rådhus, 25.02.2017, kl. 10 – 18.
Generelt
1. Teknik og døråbner: Bo og Kaj. Victor medbringer foreningens plakat og andet PR. Victor
assisterer ordstyrer ved mikrofon og PC
2. Bord reservation på Østens Perle – Kaj.
3. Bestilling af sandwiches – Bo.
4. Indkøb til mødet – Kirsten og Bo.
5. Udsendelse af indkaldelse – Bo og Kirsten
6. Spørgeskema - fordeles på årsmødet.
Årsmøde
a. Årsmøde taler: Ole Wæver kan ikke, da han er i USA, men vil gerne næste år. Forslag: Ellen
Margrethe Løj, Mikkel Vedby Rasmussen eller Mogens Lykketoft. Forkvinden følger op.
b. Mødeleder – Lene Schacke – har bekræftet ja.
c. Nordiske foreninger – svar er endnu ikke modtaget.
d. NIRAS – afventer svar.
e. UM – deltager ikke.
Generalforsamling
a. Mødeleder – Lars Poulsen-Hansen – har bekræftet ja.
b. Vedtægtsændringer – forslag udsendt af Claus.
c. Diskussion om prisen til Meningsmodig dansker, skal opretholdes.
d. Valg til bestyrelsen. Victor genopstiller ikke.
e. Kontingent fastholdes på 200 kr.
f. Victor tager referat.
8. Årsmøde med UM/NIRAS
Mødet er flyttet til kl. 12-14 den 16. januar
Victor tager referat
9. Eventuelt
Intet
10. Næste møde
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Et sidste møde før generalforsamlingen vil eventuelt blive indkaldt til tirsdag den 14. februar kl.
17.00 hos Kirsten.
/Victor, den 13. januar 2017
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