Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 den 9. april 2019.

1.

2.

Velkomst til Kirsten Jørgensen, Bo Gullack Flindt, Peter Bohlbro, Mashu Poulsen, Anders Ulbæk, Ewa
Chylinski (ank. til pkt. 2) og Birgit Hjortlund.
a.

Afbud: Ingen.

b.

Birgit Hjortlund valgt som referent.

c.

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af pkt. 4.d. FSB-nyt nr. 1.

d.

Hvert bestyrelsesmedlem gav en kort præsentation af sig selv.

Konstituering af bestyrelsen
a. Forkvinde: Kirsten Jørgensen. Næstformand: Birgit Hjortlund. Kasserer: Bo G.Flindt. Sekretær:
Ewa Chylinski. Webmaster og FB: Kirsten Mogensen spørges. Juridisk rådgiver: Peter Bohlbro.

3.

Forretningsordenen
a.

4.

Bestyrelsen var enig om at fortsætte uden forretningsorden.

Meddelelser
Forkvinden gennemgik punkterne.
a. Stillingsopslag vedr. CSDP-missioner sendes kun ud til registrerede i Goalkeeper-systemet.
b. UM/NIRAS sendte ved en fejl info flere gange om opdatering af profil i FSB-databasen.
c. Alle medlemmer af FSB-foreningen fik meddelelse om Claus Stougaard-Andresens død og
begravelse. BLOMSTER SENDT TIL BEGRAVELSEN.
d. FSB-nyt nr. 1: Kirsten skriver til NIRAS og anfører, at efter aftale skal udsendte fordeles på køn.

5.

Økonomi ved kassereren
a.

Kassereren meddelte, at d.d. var kassebeholdningen kr. 39.579,11. Siden sidste møde var der
udgifter på 4.546,30. Medlemstallet var på 34.

a.

Ewa havde nogle forslag til at erhverve flere medlemmer. Ved næste udsendelse til alle i FSBdatabasen vedr. debatmøde formuleres en ny opfordring til at være medlem med angivelse af
fordele ved et medlemskab.

6.

7.

Skandinavisk samarbejde
a.

Bo Flindt havde deltaget i årsmødet hos Svenska interesseforening för valgobservatörer i
Malmø og gav et referat.

b.

Vores forening har spurgt svenskerne om de er interesseret i et fælles skandinavisk møde.
SVENSKERNE VAR POSITIVE. DEN NORSKE FORENING SPØRGES.

Debatmøder
a. Refleksioner om valg - afventer.
b. Syrien – afventer fredsforhandlinger.
c. Libyen - afventer.
d. Afholdelse af Møde med Mogens Lykketoft den 29.04.2019. Invitation sendes ud den
10.04.2019.
e. Ukraine – afventer gennemførelse af lokalvalg oktober 2019
f. Ewa foreslog afholdelse af debatmøde i Jylland. - Der var enighed om, at principielt er det en god
ide, men en del bestyrelsesmedlemmer tvivlede på, at man kan samle ca. 20 deltagere for at mødet kan
hænge sammen økonomisk. Bo kontakter Udenrigspolitisk selskab for at høre om deres erfaring med
afholdelse af møder i Jylland.
g. Kirsten Mogensen har foreslået afholdelse af møde om South-South Development AND
DEMOCRACY. HENDES INSTITUT PÅ RUC udgiver en bog om emnet. –Bestyrelsen var positiv, og vi
AFTALER nærmere MED Kirsten Mogensen.

8.

Kurser
Punkter a. – g. er forslag fra foreningens medlemmer og er videregivet til UM/Niras.

9.

Hjemmeside og FB
a.

10.

Der var enighed om, at tilmelding til møder fremover sendes til Bos private mailadresse.

Årsmøde og Generalforsamling
a.

Ved evalueringen af årsmødet kom det frem, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var
tilfredse med Lars Erslev Andersens oplæg. – Derimod var de nye bestyrelsesmedlemmer
forundrede over, at afgående bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for deres utilfredshed med
bestyrelsen.

b.

Enighed om at Peters Bohlbros gennemarbejdede referat fra generalforsamlingen, som er
underskrevet af dirigent og referent, er klar til at lægge ud på foreningens hjemmeside.

11.

c.

Birgit Hjortlund skriver de vedtagne ændringsforslag ind i vedtægterne og sender materialet til
bestyrelsesmedlemmer for kommentarer.

d.

10 kvinder og 10 mænd havde besvaret spørgeskemaet til årsmødet. Sammenskrivningen er
sendt til bestyrelsesmedlemmerne til orientering og vil blive drøftet på næste BM.

Klager fra medlemmer
Forkvinden informerede bestyrelsen om følgende klagesager :

12.

a.

Der havde været 42 ansøgere som STO til præsidentvalget i Ukraine, og 9 K og 21 M blev
udvalgt. Der blev klaget til Niras over kønsfordelingen.

b.

Der var indgivet en klage over, at UM/ Niras havde indplaceret en FSB’er i FSB-lønrammen
og ikke en EU-lønramme, som VAR ANNOCERET.

c.

Forkvinden havde vejledt en FSB’er i, hvordan man udfylder en ansøgning fra et opslag på
FSB-databasen.

Udenrigsministeriet og NIRAS’s Seminar den 5. april 2019.
Der var delte meninger om seminarets indhold men enighed om, at det var fint, at der blev afholdt
et ÅRLIGT seminar.

13.

Evt.
Intet.

14.

Næste møde.
Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 14.30 hos Kirsten.

Den 11.04.2019/Birgit Hjortlund

