Referat af bestyrelsesmøde
Mødekreds
Tid

Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Maiken
(referent)
16. maj 2017 kl. 13.15-18.00

Sted

CISU, Klosterport 4X, 8000 Aarhus C

Indkaldere

Jon, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Kage og frugt under mødet + let anretning efter mødet.

1. Velkommen til en ny bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden.
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag 2.1. Udkast til referat af møde 28. april
Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden og godkendte referatet fra seneste møde
med enkelte mindre rettelser.
3. Konstituering, fordeling af ansvarsområder og planlægning
Bilag 3.1. Udkast til ”bestyrelsens ledelse af CISU”
Bilag 3.2. Indstilling om honorarer
Bestyrelsen vedtog ”bestyrelsens ledelse af CISU” inkl. forretningsorden for det
kommende år med enkelte tilføjelser og præciseringer. Dokumentet lægges på
hjemmesiden (cisu.dk/bestyrelsen) snarest muligt.
Bestyrelsen godkendte indstillingen om honorarer. De 78.800 kr. fra budgettet for
2017 fordeles således:
 Formand: 39.600 kr.
 Næstformand: 29.600 kr.
 Kasserer: 9.600 kr.
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Bestyrelsen konstituerede sig således: Til formandsposten stillede Vibeke og Jon op,
og Jon blev valgt. Til næsteformandsposten stillede Runa og Claus op. Der var
stemmelighed, og derfor blev formandens stemme udslagsgivende. Runa blev valgt
til næstformand, og Claus blev valgt til kasserer.
4. Ansvarsfordeling, mødeplanlægning og studietur
Bilag 4.1. Vision, mission og værdier
Bilag 4.2. Strategi 2014-17
Bilag 4.3. Etiske retningslinjer
Bilag 4.4. Juridiske principper
Bilag 4.5. Anti-korruptionspolitik
Bilag 4.6. Bestyrelsens ramme 2017-18
Bilag 4.7. Udkast til mødeplan 2017-18
Bilag 4.1-4.5 udgør rammerne for bestyrelsens arbejde i 2017-18 og var medsendt
til bestyrelsens orientering.
Bestyrelsen drøftede sin organisering; de mulige forskellige ansvarsområder samt
rollen for de bestyrelsesansvarlige. Bestyrelsen vil udpege ansvarlige tilsvarende sekretariatets team-struktur samt for de tre eksisterende task forces i sekretariatet.
Erik gjorde opmærksom på, at sekretariatet muligvis laver en ny organisering efter
sommerferien. Bestyrelsen må til den tid revurdere sin egen organisering.
Bestyrelsen fordelte sig således:
-

-

-

Formandskab: bestyrelsens drift, foreningen, interessevaretagelse samt ekstern repræsentation. Er primært knyttet til ledelsen samt til Maiken hvad
angår bestyrelsens arbejde og interessevaretagelse
Kasserer: budget, regnskab, CISUs administration og controlling. Er primært
knyttet til Bolette og Lis.
Andrew, Katja og Katrine: Kapacitetsopbygning og faglig udvikling, netværksog partnersamarbejde, rejsevirksomhed og Sydsamarbejde. Knyttet til FYteam
Claus og Vibeke: Puljeforvaltning. Knyttet til P-team
Jon: Kommunikation og oplysning. Knyttet til Kim
Task forces:
o Runa og Andrew: Civilsamfundsbegreb og roller. Jeef er tovholder i
sekretariatet
o Katrine og Vibeke: Privatsektor. Christoph er tovholder i sekretariatet
o Ingen meldte sig på finansiering. Maiken er tovholder i sekretariatet

De kommende opgaver for bestyrelsen med medlemsdialog og strategiproces er
fælles for alle bestyrelsesmedlemmer.
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Bestyrelsen drøftede, hvordan praksis med monitoreringsmøder fungerer. Bestyrelsen besluttede, at sekretariatets team forud for monitoreringsmøderne skal lave en
skriftlig status på 0,5-1 side, som kan deles med hele bestyrelsen. Dermed kan selve
monitoreringsmøderne holde fokus på uventede eller problematiske ting samt mere
strategiske drøftelser.
Bestyrelsen drøftede desuden balancegangen mellem at være velorienteret og blive
for involveret i arbejdet på sekretariatet. Konklusionen blev, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer er dialog- og sparringspartner for sekretariatet, men rollen er ikke
at træffe beslutninger.
Bestyrelsen drøftede årets mødeplan. Det var ikke muligt at finde en dato for det
to-dages møde i september. Maiken sender derfor en doodle rundt. Når den dato er
på plads, ligger mødeplanen fast for året, og den lægges på hjemmesiden.
5. Opsamling fra generalforsamlingen
Bilag 5.1. Indstilling om implementering af forslag
Bestyrelsen evaluerede kort generalforsamlingen med følgende hovedpointer:
-

-

Det var godt med de mange forslag fra medlemsorganisationerne, da det
tyder på et engagement fra deres side
Rammerne var gode, selvom vi havde sparet på budgettet til dem
Det var få personer, som deltog i debatten og stillede spørgsmål undervejs
De større medlemsorganisationer var ikke særlig stærkt repræsenterede
Deltagerne var lidt uforstående over for, hvorfor CISU skal lave en udtalelse
Oplevelsen i de fem workshops var blandet. Nogle kørte rigtig godt med livlig debat, mens andre var træge. Det havde været godt med mere opsamling, hvor man kunne trække engagementet med ind i det fælles rum
Bankvalg blev taget op af et medlem på generalforsamlingen. Bestyrelsen
diskuterede kort dette, herunder at CISU betaler negativ rente. Katrine vil
gerne lave research på banker som baggrund for bestyrelsens videre drøftelser

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, hvordan sekretariatet implementerer de
vedtagne forslag fra generalforsamlingen. Sekretariatet følger op under hensyntagen til de noget begrænsede tidsmæssige ressourcer, der er i foråret. En konsekvens kan blive, at nogle af punkterne udskydes til efteråret.
6. Konsolidering
3

Jævnfør den vedtagne ramme for bestyrelsen skal CISU arbejde med konsolidering
de kommende måneder. Sekretariatsledelsen gjorde rede for hvordan: Konsolidering er vigtigt lige nu, fordi der er nye store opgaver samt langtidssygemeldinger på
samme tid. Det er særligt en udfordring for rådgiverne. Nogle opgaver går langsomt,
men vi gør det, vi kan. Vi har hyret Lars Udsholt ind til at hjælpe med processen
med eks-rammer. Det er dog en generel udfordring at hyre eksterne ressourcer ind.
Til efteråret vil der blive hyret ekstra medarbejdere, inden for de eksisterende budgetmæssige rammer. Kassereren vil blive involveret i, hvordan pengene findes.
Indtil da bedes bestyrelsen undlade at lægge nye opgaver hos sekretariatet ud over,
hvad der ligger i bestyrelsens ramme for året, bl.a. medlemsdialog og ny strategi.

7. Nyt fra sekretariatet
Folkemøde: Kim har gået programmet igennem, og der er endnu en gang en stigning i antallet af relevante arrangementer. De kan ses på cisu.dk/fm17. Deltagerne fra
CISU koordinerer, hvordan de fordeler sig på de forskellige arrangementer, når de er på
Bornholm.

Medarbejderudviklingssamtaler afholdes her i maj. Ledelsen forsøger at temasætte,
hvor CISU er på vej hen, hvordan medarbejderne ser sig selv i det og hvordan CISU
kan understøtte det. Dette føder også ind i årets sommertur for sekretariatet, hvor
der er fokus på organisation og kompetenceudvikling. Bestyrelsen får en mere officiel status i juni.
Udviklingsministeren har været på besøg på sekretariatet. Runa deltog fra bestyrelsen, og flere medlemsorganisationer deltog og fortalte kort om deres arbejde. Ministeren virkede lydhør men fortalte ikke meget om sine egne tanker. Der var også en
fint formøde med souschefen for HMC-kontoret i Udenrigsministeriet og en medarbejder fra den humanitære afdeling. Ledelsen følger op og henvender sig om CISUs
finansieringsbehov. Der laves udkast til finanslov nu her.
Det firma, CISU har hyret ind til at hjælpe med at udvikle hjemmesiden, er gået konkurs. CISU har betalt for en klippekortsordning hos dem og kommer til at mangle
ydelser fra dem for ca. 100.000 kr. Vi har ikke været forsigtige nok i forhold til beløbets størrelse og risikoen ved et lille firma. Kravet til kurator er ved at blive gjort op.
Sekretariatet går forudbetalinger, vi har gjort til andre firmaer, igennem for at se på
risikoen ved dem. Igen af dem er dog i samme størrelsesorden.
8. Eventuelt
Claus spurgte til, hvornår bevillingskonsulenter og –udvalg senest har set CISUs juridiske principper. Der har på en faglig dag været diskussion om skøn under regel,
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men dokumentet blev ikke nævnt der. Erik fortalte, at de har fået det tilsendt i januar.
I juni deltager Vibeke i en konference for store virksomheder om deres sociale ansvar på CISUs vegne.
Fremover har Maiken print af dagsordenen med til møderne, da det kan være svært
at have den og bilag på en skærm på samme tid.
CISU er inviteret til havefest hos Pia Olsen Dyhr, SF formand. Claus deltager og Erik
sender invitationen rundt til bestyrelsen.
Folketingets tværpolitiske netværk om verdensmålene har inviteret til møde 29.
maj. Erik har meldt sig til, og bestyrelsesmedlemmerne kan også tilmelde sig.
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