
Referat af  Bestyrelsesmøde nr. 3. torsdag den 29. august, 2019, kl. 14.30-19.  

Deltagere: alle medlemmer af bestyrelse 

1. Velkomst  

a. Afbud - ingen  

b. Godkendelse af dagsordenen – godkendt med tilføjelse til pkt. 2 e. Julia M. Jakobsen forlader 

NIRAS.  

2. Meddelelser  

a. FSB-Forenings medlem Kirsten Mogensen's Ph.D. afhandling “Interdisciplinary Perspectives on: 

The Idea of Corporate Public Diplomacy and how it differs from State Public Diplomacy” 
forsvar gik meget fint med deltagelse af 3 FSB Forenings medlemmer.  

b. Invitation fra FN World Food Programme til udstilling om How can food assistance support the 

creation of peace? Med deltagelse af udviklingsminister R. Prehn og besøg af 3 FSB Forening 

medlemmer 

 c. FSB nyt nr. 2 om Valg  

d. FSB sommerhilsen -  Pia Siegersted Rasmussen og Julia fratrådt NIRAS under pkt. e. se ovenfor. 

3. Økonomi   

a. Status: Kassebeholdning, udgifter og medlemstal – 41.912,72 kr, udgifter samlet 4169,09 pt  

fordelt på 1525,04 (transport), 388,00 (IT), 400,00 (lokale debatmøder), 1856,05 (forplejning). 

Medlemstal 82 (betalt kontingent) 

b. Rykker for kontingent til medlemmer af Debatforum på FB. Ikke-betalende medlemmer 

fjernes/blokeres. 

c. Nykredit Bank oprettelse af mobilepay  - mobilpay nr. 37 26 64. Info om mobilpay opslås på 

hjemmesiden. 

4. Skandinavisk/Nordisk samarbejde  

a. Forespørgsel til Finland: Kontakt til det finske Crisis Management Centre (CMC) som oplyser at der 

er separate foreninger for freds- og krise eksperter f.eks. politi eller andre. Desuden er der et 

forbund af kvindelige eksperter. CMC vil sende forespørgsel til dem om deres interesse i videre 

kontakt med FSB Foreningen.   

5. Debatmøder  

o. Evaluering af debatmøder – intet nyt  

a. Refleksioner om valg  

b. Syrien – Kirsten  

c. Libyen – Kirsten  

d. Ukraine – Claus Mathisen den 16. september taler om ”Hvordan står det til med 

sikkerhedspolitkken i Ukraine efter præsident- og parlamentsvalgene?" Bo og Kirsten 

e. Debatmøde med Uffe Elleman Jensen – forespørgsel sendt ud, svar forventes 16 september. Ewa  



f. Forslag: Det Arabiske Forår i Tunesien – valg i Tunesien - Rasmus A. Boserup/Kasper Ly 

Netterstrøm. Kirsten 

g. Forslag Demokrati, hvordan står det til i EU og OSCE lande vi arbejder i - J. Elklit o.a. Kirsten 

h. Forslag EU efter valget, Østeuropa  og sikkerhed: andre foredragsholdere dikskuteret – Fl. 

Splidsboel, DIIS, Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademi 

6. Kurser der blev diskuteret på mødet med Udenrigsministeriet og NIRAS og helst afholdelse i DK 

for at flere kan deltage med mindre omkostning  

a. Menneskerettigheder  

b. Demokrati og konfliktløsning  

c. Metoder ved valgmissioner  

d. Mediation og mægling  

e. LTO valgkursus (1 dag) 

f. Konflikthåndtering, krisestyring (1 dag) 

 g. Den danske valgprocedure ved Folketingsvalg og regional- og kommunevalg  

Spørgeskema om ønsker til kurser udsendes til medlemmer 14 dage inden det årlige møde med 

UM/NIRAS. Bestyrelsen laver intern brainstorming på næste BM møde.  

7. Hjemmeside og FaceBook (FB)  

Nuværende administrator er teknisk ansvarlig for hjemmesiden/FB. Det er vigtigt at overholde alle 

aftalte procedurer. Mindst et andet bestyrelsesmedlem skal have administrator rettigheder til 

hjemmesiden og FB som der tages stilling til på næste BM. Indtil da sendes  ilmelding til debatmøder  

til BGFlindt@gmail.com  

a. FB – FSB Debatforum er et lukket forum kun for betalende medlemmer, der er stadig ikke-

medlemmer med i Debatforum.  

b. Kirsten Mogensen Ph.D. forsvar 

 c. World Food Programme invitation  

d. Cookies på hjemmesiden. Der er en fane på hjemmesiden om privalivspolitik og forklaring hvad 

cookies er, hvordan de bruges og hvordan man kan afvise dem.  Der undersøges og tages stilling til 

om man er forpligtet til at have cookies hvis vi ikke ønsker at samle statistikker om trafikken og for at 

undgå unødig annoncer mm.   I fanen Privatlivspolitik er der nogle stavefejl som skal rettes.           

 8. Opfølgning af Generalforsamling  

a. Vedtagne ændringsforslag til vedtægterne lægges ud på hjemmesiden  

9. Klager fra medlemmer  

a. Indplacering i FSB's lønramme/kontrakt, har fået kontrakten mellem UM og NIRAS tilsendt efter 

lang diskussion. Møde med UM – problemerne vil blive taget op med NIRAS. Nærstudie af 

kontrakten mellem UM og NIRAS: NIRAS må ikke modsætte sig evt. overenskomster med deres 

ansatte. UM er den reelle arbejdsgiver i forhold til FSB. 

mailto:BGFlindt@gmail.com


b. Risikotillæg  - følger FN's regler for det specifikke land i forhold til effektivt ophold i krigszoner 

(antal dage). Der er også  hardship tillæg som man kan søge i stedet som dækker vanskellige forhold 

og søges som en del af lønnen.   Tages op med UM/NIRAS på vort årlige møde. 

10. Udenrigsministeriet og NIRAS  

a. Sendt mail ang. udbetaling af risikotillæg til LTOer og STOer i krigszonen i Ukraine iflg FN's 

anbefalinger. Der skal ændres til hardship tillæg  istedet for risikotillæg .  

b. Svar på brev vedr. kønsstatistik osv. Er nu bragt i orden, man overvejer vore andre anbefalinger 

såsom særnr af FSB Nyt om kvinder i FSB for at rekruttere flere og som kan tages op på årligt FSB 

Forening-UM/NIRAS møde i december.   

c. Artikler skrevet af medlemmer og deres offentlige publicering må følge OSCE Code of Conduct mht 

til opslag på sociale medier. OSCE forbyder opslag under missioner og efter missioner med 

sanktionering af brud på regler. Der er også ny UM/Danida Code of Conduct af juli 2019 som 

understreger tavshedspligt. Det er UM som skal beslutte om forholdet til medier efter endt mission.   

d. Anmode NIRAS om missionsopslag og frister i god tid (EU Kosovo valg tilkendegivelsesfrist kun få 

timer!)      

11. Evt. – intet at bemærke 

12. Næste møde –  torsdag den 24.10. kl.14.30 , info om stedet angives senere ved indkaldelse. 

 

EC.04.09.2019. 


