Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 den 24. oktober 2019.
Deltagere: Kirsten Jørgensen, Bo Flindt, Peter Bohlbro og Birgit Hjortlund
1. Velkomst ved forkvinden.
a. Afbud – Ewa Chylinski, Mashu Poulsen og Anders Ulbæk.
b. Birgit Hjortlund blev valgt som dirigent.
c. Godkendelse af dagsordenen – godkendt.
2. Meddelelser
a. FSB-nyt nr. 3 om konflikten i Georgien. Forkvinden gav udtryk for, at en kvinde burde være
interviewet til et af de to interviews, da der er kvindelige FSB-udsendte i Georgien.
b. Niras har sendt fællesmail om kommende CAC, Førstehjælp og HEAT-kurser. Forkvinden var
usikker på, hvordan FSB’erne kunne få at vide, når de skulle på kursus. Peter og Birgit kunne fortælle,
at i deres tilfælde blev de begge kontaktet af Niras.
3. Økonomi
a. Status: Pr. 23.10.2019: Kassebeholdning: Kr. 41.845,17. Udgifter: Kr. 2.962,55. Indtægter: Kr.
2.915,00. Medlemstal: 91.
b. MobilPay: 8 personer har anvendt MobilPay.
4. Skandinavisk/Nordisk samarbejde
a. Forkvinden har skrevet til nordmændene og svenskerne og bedt dem sende forslag til dagsorden
til fællesmøde. Deadline 23.10.2019. Intet svar. Forkvinden rykker for svar.
5. Debatmøder
a. Evaluering af mødet om Ukraine med Claus Mathisen som foredragsholder. 31 deltagere heraf 2
fra Malmø. 22 til spisning. Super debatmøde med god diskussion.
b. Refleksioner om valg - Kirsten
c. Syrien – Kirsten
d. Libyen – Kirsten
e. Debatmøde med Uffe Elleman Jensen – svar forventes 16 september. Ewa ikke tilstede.
f. Det Arabiske Forår i Tunesien – Kirsten har sendt brev til Kasper Ly Netterstrøm, KU, Institut for
Tværkulturelle Studier, med forslag om møde den 25.11.2019. Afventer svar.
g.Demokrati. J. Elklit o.a. - Kirsten
h. Forslag EU efter valget, Østeuropa og sikkerhed: Fl. Splidsboel og Peter Viggo Jakobsen. – Ewa.
6. Kurser:
a. Menneskerettigheder
b. Demokrati og konfliktløsning

c. Metoder ved valgmissioner
d. Mediation og mægling
e. LTO valgkursus
f. Konflikthåndtering, krisestyring
g. Den danske valgprocedure ved Folketingsvalg og regional- og kommunevalg
Intet nyt.
7. Hjemmeside og FaceBook (FB)
a. FB – FSB Debatforum. Efter der er blevet lukket for deltagelse af personer, som ikke betaler
kontingent, har der kun været 2-3 aktive deltagere.
b. Cookies på hjemmesiden. Der mangler en nej-knap. Administrator kontaktes.
c. Webmaster. Intet at bemærke.
8. Årsmøde og Generalforsamling
a. Der var enighed om Øbrohuset lørdag den 15.02.2019 kl. 13-15 for årsmødet og generalforsamling
kl. 15-17 efterfulgt af spisning.
b. Hovedtaler til årsmødet:. a. Peter Viggo Jakobsen. b. Henrik Breitenbauch.
c. Enighed om ikke at indkalde forslag til meningsmodig dansker i 2020.
d. Referent: Peter Bohlbro. Dirigent: Thorkild Høyer.
e. Forslag til vedtægtsændringer på GF 2020 på foranledning af udtalelse fra GF 2019, således at
antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes ned fra 7 til 5. Der skal stadig være 2 suppleanter. – Birgit
laver forslag til vedtægtsændringer.
9. Klager fra medlemmer
a. Aflønning ved EU-valgmissioner. Sverige giver LTO’ere løn plus per diem. – Forkvinden undersøger,
hvordan EU-LTO’ere bliver aflønnet.
b. Ophold i tjenestelandet efter EU og OSCE-valgmissioners ophør. Spørgsmålet tages op med
UM/NIRAS på vort årlige møde.
10. Møde med Udenrigsministeriet og NIRAS
Der var drøftelse af forskellige punkter til mødet med UM og Niras bla.:
a. Generelle punkter
b. FP-møderene
c. Løn, ansættelse, overenskomst
d. Efteruddannelse af FSB’ere
e. Hvordan holdes der check med deltagelse af FSB’ere i CAC og HEAT?
f. LTO’ernes evaluering af LTO-koordinatorer og CT ved OSCE-valgmissioner

g. Adgang til computer for OSCE/LTO’ere. Krav om 2 stk.
h. Risikotillæg erstattes af hardshiptillæg.
i. FSB’ernes brug af medier under og efter missioner
j. Behov for revurdering af de fysiske præstationskrav til valgmissioner.
11. Evt. – intet at bemærke.
12. Næste møde – torsdag den 16.01.2020 kl.14.30 hos Bo.

Den 09.11.2019/Birgit Hjortlund.

