Referat af Bestyrelsesmøde nr. 2
Mandag den 2. maj, 2016, kl. 17 – 20
hos Bente Rasmussen
1. Velkomst
a. Der var afbud fra Villy, Karin og Kaj
b. Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser
- Taksø-Jensen-rapporten indsættes som punkt ‘d’ under pkt. 2 Meddelelser
- Under pkt. 2 Meddelelser blev punkterne ‘d’,’e’ og ‘f’ tilføjet
- Under pkt. 5 Debatmøder blev pkt ‘i’ blev tilføjet
- Som nyt pkt. 11 indsættes Vedtægtsændringer efter Generalforsamlingen
2. Meddelelser
a. Vedr. Brev til Kristian Jensen. De medlemmer af bestyrelsen, der er medlem af et politisk parti skal
tage dette op med deres folketingsmedlemmer.
b. FSB-Fonden vedr. ansøgninger om penge v/Karin - udsættes til næste møde
c. Møde med OSCE PA udskudt - Dette blev taget til underretning
d. Taksø-Jensen rapporten vil blive drøftet på et særligt møde d. 25/5 hos Kirsten, der forinden vil
rundsende ”rå” kommentarer til rapporten.
e. Karin har oplyst, at “Udvikling” skulle have lavet en notits om MMD Haifa, hvilket ikke er sket
f. Tue oplyste, at Europaudvalget skal besøge Albanien og Kosovo
3. Økonomi ved kassereren
a. Medlemstal, indtægter og udgifter. Bo oplyste, at medlemstallet er øget til 67 medlemmer; at
regnskabet udviser en saldo på kr. 45.176,76 og at der har været udgifter på kr. 359 siden sidste
møde.
b. Nye tiltag til at få nye medlemmer: Støttemedlemmer og gaver: STO’ere fra Kazakhstan og senere
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fra Montenegro kontaktes. Hvis der skal optages medlemmer, der ikke står på FSB databasen,
kræver det en ændring af vedtægterne. Ellers betaler man for at deltage i vores
mødearrangementer
c. Rykker om betaling af kontingent - Bo bekræftede, at han var i gang med det.
4. Hjemmesiden og FB
a. Revision af Hjemmesiden - der er løbende behov for opdatering
b. Foredragsordning (ingen bemærkninger)
c. Meddelelser til foreningen skal sendes videre til Kirsten og Bo asap
-

spørgsmål fra medlemmer bør videresendes løbende fra Karin til Kirsten og Bo

5. Debatmøder
Kirsten meddelte, at der bør holdes et debatmøde hver måned før sommeren.
a. Ukraine - Bo oplyste, at debatmødet holdes d. 23 maj

b. TIPH - Bente oplyste, at det ikke bliver med video, hvilket giver en friere diskussion. Regner med at
mødet kan holdes i slutningen af august. En evt. video kan drøftes med vores
kommunikationsansvarlige
c. Kriselande - Villy - ifølge mail fra Villy arbejder han, Bente og Karin videre med at arrangere et møde
til efteråret
d. Panel med EU politikere – Bo, Victor og Tue. Bo har undersøgt EUs styringsorganer, der er ingen
danskere i relevante positioner. Foreløbig udsat indtil videre
e. FSB 15 års jubilæum - Bo historie. Bo nævnte Helle Degns private arkiv, der ligger i kvindemuseets
arkiv i Århus, som måske kunne være af interesse.
Man kan bede 3 meningsmodige danskere fortælle om væsentlige ting der er sket i perioden.
Alternativt kan man overveje, om 15 års jubilæet skal holdes. Vi kan tage stilling til det på første
møde efter sommeren.
f. Medlemmernes forslag til 15 års jubilæet: Flere debatmøder, formidling; Politiets arbejde i diverse
missioner, herunder i Sahel; Mediernes rolle i demokratisering og i valg; Stabilisering og krisestyring,
SMM arbejde i f.eks. Ukraine
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g. Tyrkiet eller Libyen med fokus på flygtninge – Karin og Claus; Karin opfordres til at beslutte hvilket af
landene.
h. Svenske IDEA - Bente er kontaktperson (se www.idea.int)
i.

Møder der kan overvejes til efteråret: Haifa Awad og Helle Malmvig, DIIS

j.

Mali mødet - evaluering: Der var 21 tilmeldte til mødet med gode spørgsmål og diskussion: Et
vellykket møde

6. Kurser
a. Metode kursus – budget er indsendt til UM/NIRAS og besked ventes d. 19. maj
b. Konflikthåndteringskursus i UM/NIRAS regi: intet nyt

7. Skandinaviske FSBer
a. Svenske FSB's generalforsamling - Bo deltog. Der var 6 fremmødte samt forkvinde. Vi sender
invitationer til N og S i forbindelse med debatmøder.
8. Liaison til EU og OSCE
EU: Karin
OSCE: Bente
Krisestyring: Villy
Claus på tværs som juridisk ekspert - (udvidet konstituering)
9. SWOT og Strategi og visioner
SWOT (Villy) og udkast til Vision og Strategi (Kirsten) drøftes samlet på næste møde.
10. Forslag til Forretningsorden
Claus fremlagde en forretningsorden som grundlag for overvejelser om en velegnet forretningsorden for
foreningen og har bedt om kommentarer senest 14 dage før næste møde i august.
11. Vedtægtsændringer efter GF
Spørgsmålene om periode for generalforsamlingens afholdelse og ændringer vedr. bestemmelse om
3

æresmedlem tages op på et af de kommende møder.
12. Næste møde
Der holdes møde om Taksø-Jensens rapport onsdag 25. maj kl. 15-17 hos Kirsten.
Det næste ordinære bestyrelsesmøde holdes onsdag 3. august hos Victor, Ved Lunden 19, 4300 Holbæk,
tlf. 26246813. Bemærk at det er sommerens frokostmøde fra 12 til 17.
13. Eventuelt
Bo orienterede om udsendelsen om udsendte NGO’r “A/S Fattigdom” dokumentar i DR2 - udsendte
NGO’er.
De kommende valg i Makedonien og Rusland blev nævnt.
/15. maj 2016, Victor Hjort
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