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Referat 
 

  
Mødekreds Styregruppen + Erik + Jeef (evt.Tune) 
Mødedato 2010-06-24 
Mødetid Kl. 14.30 - 18.30 
Mødested Vester Voldgade 100 - store mødelokale 

1552 København V 
Indkaldere Vibeke, Finn og Erik 
 Der serveres en sandwich e.l. undervejs 
MØDE Ordinært styregruppemøde 
 
Til stede:Vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef 
Afbud: Camilla  
 
 Dagsorden 
 
 
Vibeke gjorde indledningsvist opmærksom på, at hun fremover vil repræsentere Nepenthes i styre-
gruppen. Med udgangspunkt i hidtidig praksis (man er personlig valgt og såfremt man kan repræsente-
re en medlemsorganisation efter dennes ønske kan man forblive i styregruppen (STG) efter organisa-
tionsskift), blev godkendt af Styregruppens øvrige medlemmer. STG tilkendegav desuden på fore-
spørgsel, at det ikke har relevans i forhold til at Karin fra Nepenthes sidder - og evt kan forlænges - i 
Bevillingsudvalget, idet denne udpegning er sket / sker ud fra faglige og personlige kvalifikationer. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Bilag 1.1.  Udkast til referat 2008-05-20 (vedlagt) 
Bilag 1.2.  Mødeplan for STG (vedlagt) 
Bilag 1.3. Opgavefordeling i STG (vedlagt)  

Ansvarlig: Vibeke + Finn 
 
Udkast til studietur (mail fra Finn) behandles under eventuelt 
Referat fra sidste møde samt STG mødeplan og opgavefordeling blev tiltrådt. 
 
 

2. TEMA: Ramme for STG / foreningsudviklingsproces 
Bilag 2.1. Udkast til TOR for konsulent (vedlagt) 

Ansvarlig: Vibeke + Finn 
Der henvise til vedlagte indstilling, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen i STG. 
Indstilling: 

For at understøtte en proces ledende frem til en styrkelse af STG med henblik på styrkelse af PR 
som medlemsforening herunder specielt STG’s rolle, arbejdsform samt relationer til sekretariat og 
medlemmer beslutter STG at rekruttere en konsulent ud fra nedenstående overordnede proces-
plan: 
 August 2010: 
• Rekruttering af konsulent primo august 
• Dokument gennemgang samt indledende interviews/ evt. halvdagsmøde med repræsentanter 

fra STG og sekretariatets ledelse med henblik på formulering af procesplan  
September 2010:  
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• Møder/interviews med STG repræsentanter baseret på procesplan ledende til oplæg til dis-
kussionsdag 24. september 

• Deltagelse i STG møde 24. september 
Oktober-november 2010: 
• Opsamling på diskussioner foretaget 24. september ledende til formulering af forslag til 

hvorledes PR kan blive styrket som forening samt STG’s rolle, arbejdsform samt relationer 
til sekretariat og medlemmer. 

• Endelig afrapportering på STG møde 17. november 
 
Indstilling blev tiltrådt efter diskussion om at sikre bedst mulig balance mellem STG- og foreningsfo-
kus. STG giver endvidere sekretariatet mandat til at afsøge kandidater til opgaven, som vil danne 
grundlag for endeligt konsulentvalg foretaget af STG. 2-3 organisationer eller personer vil blive invi-
teret til kort at præsentere hvorledes de kunne tænke sig at gribe opgaven an, hvorpå beslutning om 
konsulent vil blive taget. Der vil være et halvdags seminar på et tidspunkt imellem slutningen af au-
gust og STG-mødet den 24.-25. september  
 

3. TEMA: Udviklingspolitik og ramme for politisk lobbyarbejde 
Bilag 3.1. Regeringens nye udviklingspolitik (vedlagt) 
Bilag 3.2. Vores korte kommentar (vedlagt – se  nedenfor) 

Ansvarlig: Finn + Vibeke 
Vi foretager en fælles systematisk kontekstanalyse af den aktuelle politiske situation efter vedtagelsen 
af den nye regeringsstrategi og nedskæringer i bistanden, herunder de forskellige NGO’ers reaktioner 
her på (se f.eks. www.ulandsnyt.dk  ) samt NGO-forums drøftelser og planer. 
 
På baggrund af en CIVICUS inspireret kontekstanalyse (vist i mobil foto som vil blive fremsendt se-
nere når det er blevet overført til PC) blev det konkret besluttet at: 

1. Søren Pind skal inviteres til møde primært omkring udmøntning af den nye politik samt op-
lysningsarbejde.  Der skal udarbejdes et kort analyse papir som grundlag for et sådant møde. 

2. Der skal laves en lidt bredere analyse af (forståelsen af) den nye udviklingsstrategi og dens 
udmøntning særligt ift. Civilsamfunds området – og denne analyse skal kommunikeres ud til 
medlemmer, således at de ved hvor PR står i f.t. den nye politik, 

3. På sigt er der en række temaer der synes at trænge sig på som fx civilsamfundets relation til 
CSR (Virksomheders sociale ansvar) og privatsektoren, indsamlings etik, oplysning og 
kommunikation, internationalisering af Civilsamfunds (CS) organisationer, Space for CS 
samt legitimacy og accountability indenfor CS organisationer. Flere af disse emner er allere-
de lagt ind i STG handlingsplan 2010-11. 

______________________________________________ 
 
BEMÆRK 
Resterende punkter er til hurtig behandling. Den ansvarlige i styregruppen har modtaget eller modta-
ger eventuelle bagvedliggende bilag og drøfter om nødvendigt sagen med sekretariatet før mødet. 
 
 

4. Status og ramme for det fortsatte CIVICUS-samarbejde 
Bilag 4.1. Indstilling (vedlagt) 

Ansvarlig: Morten + Camilla 
Vi skal desuden beslutte hvem der, udover Morten, deltager i CIVICUS World Assembly. Vibeke og 
Jeanne har meldt deres kandidatur. 
Indstilling: 

- At vi fortsætter samarbejdet med CIVICUS og yderligere sætter fokus på muligheden for at 
Projektrådgivningens medlemsorganisationer og civilsamfundsorganisationer generelt har 
mulighed for aktivt at engagere sig i CIVICUS arbejde. 

- At vi styrker det fokus som Projektrådgivningen og CIVICUS samarbejde har haft på civil-
samfundets råderum. Temaet bliver i fokus for CIVICUS med vedtagelsen af en ny struktur i 
organisationen. 

- At vi i samarbejde med CIVICUS planlægger en workshop i Danmark i efteråret 2010 hvor 
vi vil diskutere udviklingen i råderum for civilsamfund og koblingen indenfor dette område 
med diskussionen af civilsamfundsorganisationers legitimitet, transparens og ansvarlighed. 

 

http://www.ulandsnyt.dk/
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Indstilling tiltrådt og det blev desuden besluttet, at Morten og Vibeke vil deltage i World Assembly fra 
STG og Nicolai og Erik fra sekretariat samt at Jeanne vil deltage i Open Forums møde i Istanbul.  Der 
vil være møde i Århus i august for at forberede en aktiv og målrettet deltagelse i World Assembly og 
der vil blive afholdt møde med Jeanne når der foreligger mere om Open Forums assembly i Istanbul. 
 
Der skal udarbejdes format for tilbage rapportering på konferencedeltagelse for dels at øge vidensde-
ling i STG, dels sikre dokumentation i f.t. medlemmer. Medlemskendskab til CIVICUS vil blive øget 
fx i tilknytning til den planlagte workshop i efteråret 2010 samt ved at PR planer om at etablere kort-
fattede landeanalyse vil inkludere links til CVIVICUS landeinformationer. 
 
 

5. Proces for udarbejdelse af notat om Civilsamfundets råderum/legitimitet 
Bilag5.1. Indstilling (vedlagt) 

Ansvarlig: Camilla + Morten 
Indstilling: 

STG giver mandat til at Morten og Camilla (samt evt. øvrige deltager i CIVICUS World Assembly) 
i samarbejde med sekretariatet udarbejder et notat, der fastlægger Projektrådgivningens grund-
principper og syn på udviklingen i Civilsamfundets råderum herunder Civilsamfundsorganisatio-
ners legitimitet og troværdighed. 
Notatet udarbejdes inden CIVICUS World Assembly den 20.-23. august og der gennemføres inden 
endelig vedtagelse i gruppen en kort mail-høringsrunde i hele STG. 

 
Indstilling tiltrådt og det blev desuden besluttet at papir vil blive oversat til engelsk og danne bag-
grund for PR’s involvering i World Assembly. 
 
 

6. Opfølgning på NCG-gennemgang  
Bilag6.1. Indstilling (vedlagt) 

Ansvarlig: Finn, Vibeke, Hans Christian 
 
Indstilling: 

STG noterer sig at relevante dele af NCG review enten allerede er fuldt gennemført eller lagt ind i 
handlingsplanen for 2010-11, og at PR således har reageret fyldestgørende på reviewets anbefa-
linger. 
STG giver sekretariatet mandat til at implementere de resterende anbefalinger som lagt ind i 
handlingsplan 2010-11. 

 
Indstilling tiltrådt. 
 
 

7. Ramme for forhandling af ny husaftale 
Bilag7.1. Indstilling (vedlagt) 

Ansvarlig: Vibeke + Finn 
 
Indstilling: 

STG godkender at forhandlingerne om fornyelse af husaftalen gennemføres på følgende grundlag: 
Fra ledelsens side fokuseres på at udvikle rammer og vilkår for - og ret og pligt til) –
kompetenceudvikling / efteruddannelse / orlov i overensstemmelse med den nye strategi og den 
ændrede organisering i sekretariatet. Det er også et ønske fra medarbejderside 
Fra medarbejderside er følgende øvrige temaer bragt i spil som det indstilles at vi drøfter kon-
struktivt: 
- Anerkendelse af faglig klub og medarbejder repræsentation i Styregruppen 
- Seniorpolitik / ordninger  
- Ferie / afspadsering i forbindelse med rejseaktiviteter / rådighed  
- Hjemmearbejdsplads  
- Opgaver i Syd  
- Forsikringsgrad ved udlandsrejser / opgaver  
- Refusion af time- dag-penge 
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Det er på nuværende tidspunkt ikke klart hvilke konkrete ønsker der er indeholdt i de respektive om-
råder. 
Hovedpunkterne i en aftale forventes fremlagt til STG’s godkendelse på mødet den 2.9 
 
Indstilling tiltrådt indenfor den angivne budgetramme med en kommentar om at der gerne ses en vis 
tilbageholdenhed med udgiftsforøgelser. Baggrund/behov/hensigt for medarbejdernes ønske om re-
præsentation i STG er vigtig at kende for at være sikker på at finde den rette løsning til behovet. Le-
delsen vil anmode medarbejderne om mere information om dette. Medarbejderrepræsentation i STG 
med stemmeret kræver en vedtægtsændring og umiddelbart finder Styregruppen det ikke hensigts-
mæssigt. Finn og Vibeke vil være baggrundsgruppe for processen ledende frem til 2. september, hvor 
hovedpunkterne i en fornyet husaftale om muligt er færdigforhandlet. 
 
 

8. Strategisk ramme samt retningslinier for alle rejser/ophold i Syd  
Bilag8.1. Indstilling (vedlagt) 

Ansvarlig: Finn + Vibeke 
 
Indstilling: 

STG giver mandat til at sekretariatet kan gennemføre rejser og udføre opgaver i Syd indenfor den 
strategiske ramme udarbejdet i maj 2010 (se bilag). Rejserne vil finde sted på baggrund af ret-
ningslinjer for Sydopgaver (se bilag), hvoraf det fremgår, at der for den enkelte opgave skal udar-
bejdes ToR sigtende mod sikre fokus på, hvorledes den enkelte opgave vil bidrage til forbedring af 
kapacitet til at give services til medlemmerne. 
Sekretariat har mandat til at foretage den konkrete planlægning af rejser inden for den godkendte 
ramme på basis af retningslinjerne. 2010 rejseplan sendes til information. 

 
Indstilling tiltrådt. 
 
 

9. Proces for vedtagelse af ramme for fagligt samarbejde med NGO-forum  
Bilag9.1. Indstilling (vedlagt) 

Ansvarlig: Vibeke 
 
Indstilling: 

STG giver mandat til at Vibeke i samarbejde med sekretariatet vurderer opsamlingen af den aktu-
elle brugerundersøgelse for NGO-forum og godkender indstilling om Projektrådgivningens even-
tuelle tilbud om ansvar for efterfølgende aktiviteter. Opsamlingen skal forelægges NGO-forum den 
17. august. Det forudsættes, at såfremt der bliver tale om ansvar for større aktiviteter, der ind-
tægtsdækkes, skal de godkendes på STG-møde inden iværksættelse. 

 
Indstilling tiltrådt. Desuden blev det diskuteret at NGO-Forum vil komme med reaktion på behovs-
analyse 17. august 2010, som efterfølgende vil blive diskuteret af STG. Jeanne vil indgå som medan-
svarlig, og Vibeke fortsætte som ansvarlig. 
 
 

10. Status fra styregruppeansvarlige 
Jævnfør hidtidig opgaveliste og i det omfang det er nyt og relevant for hele STG. Du checker selv. 
 
Ingen kommentarer 
 

11. Status fra sekretariatet 
Sekretariat har gennemført 2-dages internt seminar, hvor der baseret på ledelsesudspil blev gennem-
ført strukturændring bestående af 4 teams (ProjektPulje, Faglig Services, Kommunikati-
on/Administration/Forening samt Ledelse).  Der indføres ny mødestruktur, funktionsbeskrivelser etc.   
Det har været en positiv proces, hvor den nye struktur vil fungere fra august.  Desuden er to nye med-
arbejdere, Maria og Pernille tiltrådt i juni – og de er godt integrerede. En studentermedhjælper er ansat 
til at bistå med 2015 kampagne. 
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En korruptionssag fra Afrika bliver p.t. behandlet af sekretariatet i tæt kommunikation med HUC. 
 
Ny rådgivningspraksis hvor bestilling af rådgivninger sker over nettet er blevet implementeret fra d.d. 
 

12. Eventuelt 
STG Studietur til Holland: 
Forslag vedr. studietur til PSO og NGO’er i Holland vedtaget. Studieturen vil omhandle arbejdet med 
udvikling af ligeværdige partnerskaber og se på hollandske erfaringer for budgetstøtte og out-
sourcing. Finn arbejder videre med planlægning sgtende mod at turen kan finde sted i uge 40. 
 
Ny STG arbejdsform: 
Der var tilfredshed med opdeling af dagsorden punkter i tematiske emner og no-objection punkter som 
sagsansvarlige forholder sig til med mindre andre STG medlemer har kommentarer eller indsigelser.. 
Alle bilag vil dog fremover sendes ud til STG medlemmer, men det er dog kun ansvarlige for de en-
kelte punkter der forventes at have forholdt sig til bilag for de enkelte punkter. 
 
Det blev desuden diskuteret at der skulle opstilles konference faciliteter i Vestervoldgade 100 således 
at nogle STG diskussioner kunne foretages virtuelt.  
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