Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 1 den 11. april, 2018
1.

Velkomst
a. Afbud: Der var ingen afbud.
b. Referent: Peter Bohlbro
c. Kirsten Jørgensen foreslog nyt
punkt 11 e. Follow-up med UM/NIRAS om evaluering af LTO’er.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2.

Konstituering af bestyrelsen
a. Præsentation og velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer:
Ivan Bæhr
Peter Bohlbro
b. Resultat af valg til bestyrelsesposter:
 Forkvinde: Kirsten Jørgensen,
 næstforkvinde: Birgit Hjortlund,
 kasserer: Bo G. Flindt,
 sekretær (”går på omgang”),
 webmaster og FB: Ivan Bæhr,
 juridisk rådgiver: Claus Stougaard-Andresen.
Øvrige poster nævnt i Forretningsordenen for bestyrelsen, § 1, besættes efter behov.

3.

Forretningsorden
a. Der var enighed om, at bestyrelsen bør have en Forretningsorden.
b. Forretningsordenen blev vedtaget og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på
næste bestyrelsesmøde.

4.

Meddelelser
a. FSB/NIRAS har udsendt spørgeskema for at øge antallet af kvindelige ansøgere til
krisestyring- og valgobservationer
b. Valghåndbog lanceres den 17. april, 2018, kl. 13-16.15
c. Der er kommet et FSB Nyt om Georgien
d. Der er afholdt CAC & HEAT refresher kursus den 4.-6. april.
e. EU krisestillinger: EUBAM Libyen, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Niger, EUMM
Georgien, EUPOL COPPS Palæstina, SNE Bruxelles.

5.

Økonomi ved kassereren
a. Opkrævning af kontingent for 2018 og rykkere er udsendt. 58 medlemmer har betalt pr.
11/4. For et enkelt medlem udsendes 3. rykker. Hvis denne ikke betales vil den
pågældende blive slettet som medlem.
b. Kassebeholdning: 44.962, 21 kr.
Forbrug siden sidst: 5125,66 kr.
Medlemstal p.t.: 92

6.

Skandinavisk samarbejde
a. Bo har deltaget i den svenske forenings møde i Malmø den 24. marts

7.

Evaluering af Årsmøde og Generalforsamling
a. Årsmødet – Ole Wæver: enighed om, at det var et udmærket og meget interessant
oplæg.
b. Generalforsamling – tak til afgående medlemmer udsendt, referat, revision af
foreningens vedtægter: Claus og Birgit og evt. flere gennemgår vedtægterne mhp.
ændringer.
c. Resultat af spørgeskema undersøgelse drøftedes. Der var uddelt 25 spørgeskemaer. 20
havde svaret.

8.

Debatmøder
a. Rusland, Flemming Splidsboel 30. april kl. 17-19
b. Refleksioner om valg: slås evt. sammen med møde om DHIP, jf. spørgeskemaets punkt
6.
c. Syrien
d. Det arabiske forår og kvinders deltagelse
e. Libyen
f. Møde om Danmarks formandskab for Europarådet
På et senere tidspunkt holdes evt. møde med Mogens Lykketoft, MF, om bl.a. hans tid som
udenrigsminister, formand for FN’s Generalforsamling m.v.

9. Kurser – spørgeskema
Der var 6 forslag om kurser i spørgeskemaerne.
10. Hjemmeside og FB
a. Mediestrategi
Ivan arbejder videre med dette emne.
11. Klager fra medlemmer
a. Klage om LTO's arbejde fra team mate OSCE
b. Medlem der ikke at modtager mails fra FSB/NIRAS
c. Klage fra OSCE om STOers overtrædelse af sikkerhedsreglerne
d. Forespørgsel om kriterier ved udvælgelse af kandidater til valgmissioner
e. Follow-up med UM/NIRAS om evaluering af LTO’er. Formanden har foreslået
UM/NIRAS, at man i hvert fald mundtligt orienterer LTO’er om, at de bliver
evalueret.
12. Evt.
I.a.b.
13. Næste møde
Afholdes onsdag den 23. maj kl. 17-20 hos Kirsten.
PB 13.04.2018.

