Beretning for 2014

1. Bestyrelsen
Foreningen konstituerede sig med Flemming Tage Hansen, som formand indtil den 8.1.2015,
hvor Flemming Tage Hansen trak sig som formand og medlem af bestyrelsen af personlige
årsager.
Undertegnede blev næstformand og siden den 8.1. 2015 formand for Bestyrelsen, Villy
Vilstrup, der har været udstationeret på Afrika´s Horn er nu næstformand, Victor Hjort er
sekretær, Bo Flindt er kasserer, Karin Bergqvist er Webmaster og Facebook koordinator, Erik
Madsen er kontakt til Udenrigsministeriet, Kaj V. Hansen er medlem og Anders Heding har
været suppleant.
2. Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder med faste punkter på dagsordenen.
Vi har nu næsten fået orden på vor hjemmeside, der fungere fint. En Facebook gruppe er
også blevet oprettet. Vi har lagt vore referater fra bestyrelsesmøder, møder med
Udenrigsministeriet og NIRAS og andre relevante informationer ud på vor hjemmeside.
På opfordring fra vore tidligere revisorer, har vi arbejdet med en oprydning i foreningens
medlemsliste, der medførte et fald fra 100 til 89 medlemmer primo 2015. Desuden har
kasseren ved hvert bestyrelsesmøde orienteret om udgifter, indtægter og medlemstal. Jeg
vil opfordre vore medlemmer til at indbetale deres kontingent så hurtigt som muligt efter
Generalforsamlingen.
Der er også emner, som bestyrelsen vedtog, på sit konstituerende møde i marts 2014, der
endnu ikke er løst som f.eks. Foredragsholder ordning, Hvordan bruges medlemmernes
erfaring, Oprettelse af en Krisestyrings gruppe og endelig Kønsaspektet på missioner.
Nogle af de vigtigste emner, der har været diskuteret i Bestyrelsen er nævnt nedenfor i
afsnit om Samarbejde med Udenrigsministeriet og NIRAS. På Generalforsamlingen i 2014
blev det pålagt Bestyrelsen at tage problemet med medaljer op med Udenrigsministeriet og
at udarbejde et forslag til ’Kriterier for Meningsmodige Dansker’ forslaget er delt ud til
medlemmerne.
3. Debatmøder
Der har været afholdt 2 debatmøder i løbet af året.
Det første møde var med FN organisationerne: UNDP, WFP, UNFPA og UN Women i FN
byen omhandlende organisationernes involvering i organisering af valg og humanitære
indsatser i skrøbelige stater med henblik på genopbygningen. Bagefter var der rundvisning i
den nye FN bygning.
Det andet møde var med OSCE Parliamentary Assembly i deres kontor. Man lagde vægt på
at informere om hvordan man forbereder parlamentarikere til valgobservationer, herunder

hvilken rolle de spiller i forberedelsen af Statement of Preliminary Findings and Conclusion
og om hvordan man følger op på valgobservationerne og demokratiprocessen blandt deres
medlemslande. Derudover informeredes om hvordan de bidrager til freds- og stabiliserings
initiativer og deres bidrag ved konflikt løsning i medlemslandene.
Begge møder har været velbesøgt og viser, at der er et behov blandt FSB foreningens
medlemmer om oplysning om internationale problemstillinger.
Begge møder er afsluttet med en middag, hvor der har været mulighed for at møde andre
FSB´ere og udveksle erfaringer.
4. Samarbejdet med Udenrigsministeriet og NIRAS
Der har været afholdt et møde i det forløbne år.
Medaljer. På vor Generalforsamling I 2014, blev der stille spørgsmål vedrørende uddeling af
medaljer. Dette blev taget op på vort møde, hvor Udenrigsministeriets holdning var, at man
ikke uddeler medaljer, dette er igen blevet taget op til overvejelse uden der foreligger et
endeligt svar, dette vil blive fulgt op på vort næste møde.
Løn for deltagelse i briefinger. For OSCE missioner, betales en dags løn for briefing og
debriefing. Udenrigsministeriet ønsker stadig kun at betale en dags løn. Ved EU missioner
opfordre vi de udsendte til at præsentere NIRAS for en anmodning om betaling af en dags
løn ca. 1.500 kr. med henvisning til at EU ikke dækker denne udgift.
Evalueringsskema. NIRAS oplyser, at det skal bruges på alle missioner. Vi mener, at det kan
forbedres, da det skal dække både valgobservationer og krisestyrings udsendelser og at det
skal indeholde spørgsmål om muligheder for at forbedre forholdene for de udsendte og til
at fremme formålet med missionerne i de respektive lande FSB´erne udsendes til.
Spørgsmål og Svar (Q And A). NIRAS har foreslået at Bestyrelsen påtog sig denne opgave.
Bestyrelsen vil fastholde, at det er NIRAS’ opgave at besvare spørgsmål om FSB. Den bør
indsættes på Udenrigsministeriets og NIRAS’ hjemmesider. NIRAS opfordres til at gøre
deltagerne i Basis kursus opmærksom på Q And A, når det er udarbejdet og Manual for
Korttidsobservatører.
Nødtelefon. Kaldes nu Akut Logistik telefon. Bestyrelsen finder, at nødtelefonen ikke
fungere som den skal, f.eks. er den ikke korrekt nævnt under medarbejdernes underskrift. Vi
opfordre til FSB´ere i nød at kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice/sekretærvagt eller
SOS.
Reglement og Vejledning for FSB udsendte. Ved ændringer bør NIRAS altid orientere
Bestyrelsen og FSB´erne, dette fungere endnu ikke.
Løn indplacering. LTOere ved OSCE missioner er stadig indplaceret på lønramme 6. Dette
mener vi ikke er tilstrækkeligt taget vor terms of reference i betragtning.
Risikotillæg. Tildelingen følger FN systemets beslutninger i de enkelte lande.

Reserver ved EU udsendelser. Man kan fremover melde fra som reserve uden, at man bliver
black listed af EU.
SOS forsikringskort. NIRAS har meddelt, at der er ingen fejl i e-mail adresserne på SOS
forsikringskortet.
Helbredserklæringer. Udenrigsministeriet og NIRAS besluttet, at inden en udsendelse, skal
alle indsende en helbredserklæring, der betales af NIRAS (mod fremsendelse af kvittering)
og gælder for et år ad gangen. Bestyrelsen mener at erklæringerne skal vurderes af en læge
og ikke af en kontormedarbejder i NIRAS.
Dækning af udgifter til specialudstyr. Liste er indsendt til NIRAS.
Opfordring til at få flere CCM profiler med i FSB Foreningen. Bestyrelsen arbejder med
dette.
Information om missioner. NIRAS arbejder med forbedringer, der vil blive implementeret i
2015.
5. Den Meningsmodige Dansker
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til kriterier for Meningsmodige Dansker, som det blev
vedtaget på Generalforsamlingen i 2014 og som er uddelt til medlemmerne. På længere sigt
bør man diskutere om vi kan vedblive med at finansiere prisen, taget FSB Foreningens
medlemstal og indtægter i betragtning.
6. Hvordan får vi flere medlemmer i FSB Foreningen?
Bestyrelsen har besluttet, at diskutere emnet på Generalforsamlingen og vi har afsat tid til
diskussionen, således at den nye bestyrelse kan få ideer at arbejde videre med. Vi har
udarbejdet et spørgeskema, der er uddelt til jer, og som kan udsendes til alle FSB´ere for at
man kan få en ideer til hvordan vi kan øge medlemstallet.
7. Aktiviteter
Som nævnt ovenfor har vi i år valgt ikke at fremkomme med forslag til aktiviteter, men i
stedet spørge vore medlemmer om hvilke aktiviteter i ønsker for 2015. Vi har lavet et
spørgeskema som i bedes udfylde.
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