Forkvindens Beretning for 2016
1. Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Kirsten Jørgensen, som forkvinde, Villy Vilstrup, næstformand,
Bo Flindt kasserer, Victor Hjort, sekretær, Karin Bergquist, webmaster og Facebook koordinator,
Claus Stougaard-Andresen, juridisk rådgiver, Bente Rasmussen, debatmøder, Kaj V. Hansen og
Tue Magnussen suppleanter. Villy Vilstrup er udtrådt af bestyrelsen i november og blev erstattet af
Kaj V. Hansen. Karin Bergquist har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen ved denne
Generalforsamling.

2. Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt seks (6) bestyrelsesmøder med faste punkter på dagsordenen.
Nogle af de faste punkter på bestyrelsesmøderne, er behandlet i særskilte afsnit nedenfor.
Der har været en stigende interesse for vor hjemmeside. Vi har fortsat med at informerer på vor
hjemmeside om antal udsendte fordelt på køn til valgmissioner, hvor det er muligt at få
oplysningerne og udsendte til andre missioner, jeg vil opfordrer jer til at maile sådanne
informationer til mig. Der har været løbende aktivitet på facebook. Vi er fortsat med at lægge
referater fra bestyrelsesmøder og vort årlige møde med Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB samt
andre relevante informationer ud på vor hjemmeside under arkiv. Vi har påbegyndt diskussion om
en informations strategi.
Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden. Den er nu er blevet underskrevet af den nuværende
bestyrelse.
Bestyrelsen besluttede, at vi ikke skulle fejre foreningens 15 års jubilæum, trods positiv respons fra
vore medlemmer, der havde udfyldt spørgeskemaet for 2015 med forslag til emner, der kunne tages
op på dagen.
Kassereren har ved hvert bestyrelsesmøde orienteret om udgifter, indtægter og medlemstal. Trods
mere aktivitet har vi været istand til forminske vor røde bundlinie for første gang i år. Der har været
en medlemsfremgang i år vi har nu 90 medlemmer primo 2017, det er en fremgang fra sidste år,
men det er ikke tilfredsstillende og den nye bestyrelse bør arbejde på at få flere medlemmer af
foreningen, baseret på spørgeskemaet, som vi har lagt frem. Jeg vil opfordre vore medlemmer til at
forny deres kontingent så hurtigt som muligt efter Generalforsamlingen. Endelig vil jeg gerne sige
tak til de medlemmer for gaverne, som nogle medlemmer har givet os ved indbetalingen af
kontingent.
Jeg vil opfordre vore medlemmer til at stille op til valget til bestyrelsen, det er vigtigt med
nytænkning og udvikling af foreningen og at få yngre medlemmer af bestyrelsen og en ligelig
kønsfordeling.
I efteråret modtog bestyrelsen meddelelse om at Hanne Gam var afgået ved døden. Hanne Gam var
FSB 'moder' , og har betydet meget for udviklingen af FSB, som det er i dag. Efter Hanne gik på
pension blev hun et aktivt medlem af vor forening og var med som valgobservatør på
valgobservationer. Hanne Gam vil blive et savnet medlem. Ære være hendes minde.

3. Årsmøde og Debatmøder
Ved Årsmødet havde vi inviteret Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker ved Institut for
Statskundskab, Københavns Universitet, til at tale om 'Stabilisering – international efterspørgsel og
danske muligheder'.
Der har været afholdt fem (5) Debatmøder i løbet af året og de har været en success, velbesøgt og er
en grunden til den medlemsfremgang vi har. Vi fortsætter med Debatmøderne i 2017, det første vil
være om USA. Debatmøderne omhandlede Mali, Ukraine, Tyrkiet, Rusland og EU's krisemissioner.

4. Samarbejdet med Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB
Samarbejdet med Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB er i det forløbne år gået godt.
Der er lavet en opdatering af 'Reglement og Vejledning for FSB- udsendte', jeg vil opfordre vore
medlemmer til at sætte sig ind i reglerne før underskrivelse af kontrakter. F.eks. er der sket
ændringer i ansættelsesvilkår, der nu vil følge stillingens og ikke den udsendtes ancienitetsniveau,
der er også nye standard kontraktformularer. Ligeledes at man skal have bestået CAC og HEAT
kursus krav på 1,5 km gåtur indenfor 18 min. med 10 kg oppakning, vest og hjelm.
Man skal være opmærksom på, at skader på en mission skal anmeldes til SOS/ International inden
72 timer efter hjemkomst. Dele af forsikringen er stadig under forhandling mellem
Udenrigsministeriet og SOS/International.
Endelig bliver stillingerne opslået ikke kun til FSB databasen men også bredere pga. mangel på
kvalificerede ansøgerer.
Revision af 'Manual for Kortidsobservatører' forventes færdig i 2017.
Data og oplysninger vedrørende kønsaspekter ved udsendelse til valgmissioner og krisemissioner,
vil Udenrigsministeriet tage endelig stilling til inden det første nr. af FSB nyt, bliver udgivet 2017
Focal Point møder i EU. Der er fornyligt indført en bestemmelse om, at der skal være to (2) Focal
Points i Core Team på hver mission, der skal tage sig af chikane sager (det kan f.eks. Gender
advisor og Political advisor), de skal være af forskelligt køn. Samtidigt vil der være to (2) uformelle
Focal Points, der kan være udvalgt blandt LTOerne.
Der mangler stadig kurser og efteruddannelse for erfarne FSBere. Der planlægges flere
franskkurser, også på et lavere niveau (opgradering), for at leve op til EU medlemslandenes ønsker
om, at flere kan deltage i fransktalende missioner. Vi mener stadig at der er behov for et fuldt
kursus i konflikthåndtering med professionelle involveret og andre kurser.
Kurset i Metode for Langtidsobservatører bliver desværre ikke til noget på grund af
uoverenstemmelser med NIRAS om budgettet. Det er dybt beklageligt.
Klagesager. Der endeligt kommet en vejledning om 'FSB klagesager – procedurer og gode råd', der
har fungeret i et år. Vi mener, at proceduren for klagesager, trænger til en opstramning. Mindre
alvorlige sager søges ordnet af NIRAS/FSB, mens alvorligere sager går til Udenrigsministeriet, der
også er appelinstans og som arbejdsgiver er det, dem der afgør om den anklagede frikendes eller
suspenderes fra at deltage i missioner. I 2015 var der en del klagesager, mens der i 2016 ikke har
været nogen sager. Bestyrelsen stiller gerne op som backstopper eller bisidder i OSCE klagesager.

EU har deres eget klagesystem, vi har foreslået Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB om at indsætte
en vejledning om EU klagesager i 'FSB klagesager – procedurer og gode råd'
5. Den meningsmodige Dansker
Bestyrelsen har diskuteret om prisen skulle opretholdes og er kommet til den konklusion at den bør
nedlægges. Det blev besluttet at lægge det ud til Generalforsamlingen, at diskutere om vi skal
opretholde denne pris. Spørgsmålet er om I ønsker at fortsætte uddelingen. Presse dækningen har
der ikke været meget af.
6.

Samarbejdet med de skandinaviske FSB Foreninger

Samarbejdet har taget form af udveksling af invitationer til møder. De svenske FSBere har deltaget i
de fleste af vore debatmøder.
Bestyrelsen besluttede, at vi ikke kunne støtte et forslag til en stilling 'Focal Point for the Code of
Conduct at ODIHR/OSCE Election Mission'.

7. Hvordan får vi flere medlemmer i FSB Foreningen?
Resultatet af vort spørgeskema undersøgelse har været diskuteret på vort bestyrelsesmøde. For
første gang har vi lavet flere debatmøder end tidligere og det har været en success, idet flere
medlemmer end tidligere har fornyet der medlemskab og der er en stadig tilgang af nye
medlemmer.
Der er blevet lavet et papir om 'Visioner og strategi for FSB Foreningens arbejde' indenfor
områderne: Sikkerhedsstabilisering, Demokratisk udvikling, God regeringsførelse og
menneskerettigheder, Konfliktforebyggelse og Regional konflikthåndtering. Vi skal bl.a. være
resultatorienteret og kvalitetsikre med en professionel til gang til de aktiviteter, vi beslutter at lave.
Den blev godkendt af bestyrelsen i august.
8. Forslag til aktiviteter i 2017
Vi skal fortsætte med at afholde fem (5) Debatmøder med aktuelle emner. Der skal udarbejdes en
Medie strategi, om hvordan vi kan kommunikere bedre med vore medlemmer og hvordan vi skaber
synlighed uadtil. Da man optager få nye medlemmer i FSB databasen er det vigtigt at prioritere
efteruddannelse af medlemmer af databasen. Dette skal tages op på vort næste møde med
Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB.
Vi planlægger et Debatmøde om USA i slutningen af marts og et andet om FN's arbejde i kriselande
i april.

Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
25. februar, 2017.

