Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 2, 2022
tirsdag den 25. januar, 2022.

1: Velkomst til
Kirsten (dirigent), Ewa, Bo, Hanne (ref.), afbud fra Nana
Dagsorden godkendes plus et par tilføjelser.
2: Meddelelser
a. Julehilsenen fra FSB/UM/NIRAS mangler både kønsstatistik og oplysninger om antal
personer, der har deltaget i kurser
b. FSB Foreningens jule- og nytårs hilsen udsendt
c. I forlængelse af FSB-nyt nr. 4, 2021 diskuteredes enkelte STO’ers udtalelser på Facebook
og i artikler i andre tidsskrifter om deres oplevelser og observationer i felten. Da
skriverierne både kan være i strid med Code of Conduct og evt. udgøre en sikkerhedsrisiko
for andre observatører, skal det kommende møde med UM også diskutere og udstikke helt
specifikke retningslinjer
d. NATO Irak genderstilling er opslået.
e. FSB har bedt os om at sende fotografier fra vores udsendelser. Foreningen anbefaler, at
NIRAS betaler for at bruge vores billeder - slag-på-tasken 500 kr. pr. billede.
3: Økonomi ved kassereren
Bo har været proaktiv og øget antallet af betalende medlemmer. Godt scoret!
Indtægter: 14.614,75 kr., Udgifter: 13.119,75 kr., Medlemstal: 62.
Bestyrelsen godkender udkast til regnskabet, og Bo sender det videre til revisorerne.
2022-OSCE-valgkalenderen forekommer noget mager. Foreningen prioriterer
efteruddannelse af vores medlemmer. Corona har sat debatmøderne på standby, så der er
pt. ikke et klokkeklart overblik over foreningens aktiviteter i 2022.
4: Skandinavisk samarbejde
Fungerer godt – intet nyt.
Det svenske Focal Point rundsender hvert år et julebrev, som bl.a. nævner hvilke
valgmissioner, de vil prioritere i det kommende år. Vi vil foreslå NIRAS et lignende tiltag.
5: Debatmøder
Intet nyt – forhåbentlig kan vi indbyde til næste møde i februar.
Oplysninger følger om efteruddannelserne og interessante debatter.
6: Kurser foreslået af medlemmerne i spørgeskema uddelt ved foreningens
generalforsamling
a. Erfaringsudveksling – kriser og valg
b. Konfliktløsning
c. Krisestyring
d. Teambuilding
e. Korruption
f. LTO-kurser for erfarne LTOer – metode og praktisk arbejde

g. Erfaringsudveksling for valgobservatører
h. EU's krisestyring- og valgmissioner
7: Hjemmeside og Facebook: kører fint
8. Generalforsamling den 28. marts, Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Ø
Mødelokalet er booket og betalt, men der er stadig 4 medlemmer, som endnu ikke har
betalt for maden ved sidste debatmøde. Derfor bestilles maden denne gang separat pr.
person og skal betales individuelt sammen med tilmeldingen.
b. Som referent og dirigent til Generalforsamling foreslås hhv. Hanne Bang og Thorkild
Høyer
c. BM på valg: Bo G. Flindt, Mashu Poulsen og Kirsten Jørgensen, Revisorer: Niels Erik
Nielsen, Erik Thau-Knudsen og Tue Magnussen.
d. Det slås fast, at FSB Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
e. Vedtægtsændring fra GF i 2021 om fuldmagter er godkendt.
9: Ingen klager fra medlemmer
10: Udenrigsministeriet og NIRAS
a. Årsmøde med UM/NIRAS udsat pga. corona - afventer
b. Mail fra NIRAS (udsendt til alle d. 18/11/21) beskriver procedurerne for udvælgelse af
valgobservatører
c. Tilfredsundersøgelsen for krise- og valgmissioner var generelt meget positiv. Skemaet
kunne dog godt have været kortere, og det manglede det kvalitative aspekt. Svarerne var
primært deltagere i valgmissioner, færre fra krisemissioner.
11: Evt. - intet
12: Næste bestyrelsesmøde - efter Generalforsamlingen.

Hanne Bang,
25. januar, 2022.

