FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 26. OKTOBER 2010 KL. 12.30 - 15.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Arne Nielsen (landsformand), Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik
Rasmussen, Merete Riber og Svend Tychsen.
Afbud: Bente Dahl.
Referat: Peter Jon Larsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra 17. august 2010
Forretningsudvalget godkendte referatet.
3. FNU
Peter Jon Larsen henviste til den dialog, han havde haft med FNU g som var udsendt til
forretningsudvalget. FNU får heller ikke i år penge fra tipsmidlerne. De har klaget over afgørelsen,
men får næppe medhold. Problemet er at de mangler aktivitet, lokalafdelinger og et mere idepolitisk
arbejde. Alle tre dele er der objektive kriterier i fra tipsmiddeladministrationen. Foreningen
NORDEN har tilbud hjælp til FNU. Generalsekretæren foreslår, at vi laver en aftale med FNU for
2011 om sekretariatsbistand uden betaling fra FNU. I år er betalingen 25.000 kr. og den var noget
højere, da FNU fik tipsmidler.
Erik Rasmussen spurgte om der vil blive afholdt ekstraordinært landsmøde i FNU om situationen
og de ledelsesmæssige problemer.
Peter Jon Larsen havde opfordret til at FNU forsøgte at løse problemerne snævrere og ikke give
medlemmerne et indtryk af, at de var medlemmer af en forening i krise. Derfor havde han også
indkaldt et redaktionsmøde i FNU, så man kunne komme ud med nogle budskaber og aktiviteter
med et positivt og optimistisk indhold.
Georg Møller meddelte, at der fra informationsudvalgets side var givet tilsagn om gratis
spalteplads i Norden Nu for FNU.
Arne Nielsen foreslog, at vi støttede FNU i deres bestræbelser, herunder at vi hjælper dem med at
understøtte et lokalt arbejde, hvor det er muligt, og at vi laver en gratis aftale med dem til næste år
hvad angår sekretariat, hvilket forretningsudvalget tilsluttede sig.

4. FNF, herunder opfølgning på styreseminar
Arne Nielsen gennemgik forløbet af styreseminaret og de efterfølgende drøftelser om
konklusionerne på debatterne om mere nordisk samarbejde internt i FNF og mere nordisk
samarbejde eksternt (Nordisk Union). Konklusionerne drøftes på det kommende præsidiemøde i
Reykjavik, og vi står for en linje, hvor vi vil mere samarbejde både internt og eksternt.
Arne Nielsen havde også deltaget i et møde sammen med FNF’s formand og generalsekretær med
Nordisk Råds præsident og udvalgsformændene., hvor FNF’s forslag til igangsætning af en
forundersøgelse om Nordisk Union. Hjemsendelsessagen og Nordjobb havde været på dagsordenen.
Mødet havde været konstruktivt, og fremtidige møder vil blive holdt, når der var behov herfor, men
der blev lagt op til flere møder kunne tages med de enkelte udvalgsformænd om konkrete sager, der
vedrørte deres respektive områder.
Forretningsudvalget var enigt om, at styreseminaret på Schæfergården havde været det bedste i
lang tid. Stedet var godt, indholdet var godt, debatlysten var stor og konklusionerne klare. Der var
også anerkendelse af, at FNU havde deltaget aktivt.
5. Økonomi
Peter Jon Larsen forelagde tredje kvartals budgetopfølgning og et helårsestimat. Vi kan først se
fordelingen på de enkelte kontolinjer i forbindelse med det endelige regnskab. Men hvis der er styr
på resultatet, så vil de øvrige konti også komme til at harmonere med budgettet, da budgettet er
lavet i store træk ud fra sidste års regnskab. Hvis der ikke er større afvigelser i indtægter og
udgifter, vil det havne rigtigt i forhold til budgettet. Derfor koncentrerer vi os primært om resultatet.
Havde resultatet været skræmmende, så havde vi gennemgået hele regnskabet konto for konto, men
det ligger, når der er tale om et estimat, meget godt til. Dog må vi erkende, at der i forhold til
budgettet
er
manglende
kontingentindtægter,
hvilket
også
blev
påpeget
ved
halvårsbudgetopfølgningen. Det nye er, at Tillidsmandsdagen er blevet en (kvælende) succes. Med
100 tilmeldte deltagere og en deltagerpris på 410 kr. plus omkostninger til foredragsholdere mm.
overskrider vi budgettet på budgetposten styrelsesudgifter.
Forretningsudvalget havde med baggrund i et indlæg fra Svend Tychsen en drøftelse af
principperne for opstillingen af budgetopfølgningerne, hvilket tages op med den statsautoriserede
revisor på mødet i april, hvor årsregnskabet gennemgås.
Forretningsudvalget ville i forbindelse med budgetlægningen for 2011 foreslå landsstyrelsen, at vi
indfører en deltagerbetaling på kr. 250 i forbindelse med de kommende års Tillidsmandsdage, samt
at vi i 2011 undlader at opkræve gebyr fra FNU i forbindelse med FNU’s kontorhold i Malmøgade
(jf. drøftelsen under dagsordenens pkt. 3). Forretningsudvalget bad generalsekretæren udarbejde et
estimat for regnskab 2010 sat over for budgetopfølgning og det af repræsentantskabet vedtagne
budget for året til landsstyrelsens kommende møde, samt udarbejde udkast til et revideret budget for
2011.
6. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 13. november 2010
Forretningsudvalget forberedte mødet og besluttede at sætte tema på i form af at bede Bente Dahl
om at komme med et oplæg om aktuelle drøftelser fra Nordisk Råds session, der afsluttes kort tid
inde landsstyrelsens møde.

Merete Riber informerede om, at der var behov for at tage konstitueringer til udvalg op, da Peter
Schmidt ønskede at stoppe i Skole og biblioteksudvalget.
7. Meddelelser
a.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene
Forretningsudvalgets medlemmer rapporterede fra deres respektive udvalg. Referaterne er
tilgængelige på foreningens hjemmeside.
8. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r)
Susanne Prip Madsen berettede om udviklingen i Danfø og tilknytningen til Baltic Development
Forum, hvor hun fik opbakning til en fortsat styrkelse af NGO-rollen.
Næste møde blev aftalt til
ONSDAG DEN 2. FEBRUAR 2011 KL. 11.45 – 15.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
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