Referat af bestyrelsesmøde
Mødekreds

Tid

Bestyrelsen: Afbud fra Vibeke. Helle deltog som suppleant.
Sekretariat: Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Karla (referent)
26. juni 2017 kl. 12.30-17.30

Sted

Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København

Indkaldere

Jon, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Kage og frugt under mødet.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag 1.1. Udkast til referat af møde 16. maj (vedlagt)
Bestyrelsen godkendte dagsorden med mindre rettelser. Pkt. 4.2 Rapport fra ”Deliver Social Purpose and Impact” udskydes til næste møde, så Vibeke har mulighed
for at fremlægge det.
Referatet blev godkendt med mindre rettelser. Pkt. 3: Det bør tilføjes, at Runa blev
valgt til næstformand. Pkt 5: Behov for opsamling på bankbetingelser, herunder diskussion om rente.
Derudover vil Bolette og Claus i forlængelse af pkt.7 ingangsætte samspil mellem
controller og kassér rollerne. Sekretariatet vil til næste møde give en opdateret
gennemgang af forudbetalinger i fb med klippekortaftaler.
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2. Nyt fra sekretariatet
Underbemanding og rekruttering: Sekretariat orienterede om den aktuelle bemanding, herunder Donnas død, samt proces omkring rekruttering af nye medarbejdere
og henviste endvidere til punkt 3 i dagsorden.
DERF beredskab: Sekretariatet orienterede om DERF beredskabet under sommerferien og UMs retningslinjer på området. Der er indgået en aftale mellem ledelse og
enkelte medarbejdere vedr. tilgængelighed under sommerferien. Aftalegrundlaget
er frivilligt, aftalt med Klubben og holder sig indenfor overenskomsten.
Udvidet kontorplads: Sekretariatet arbejder på at øge kontorpladsen, så nye medarbejdere kan huses.
3. Organisatorisk og personalemæssig status
Bilag 3.1. Notat om personalestatus (vedlagt)
Bilag 3.2. Fælles opsamling på MUS (vedlagt (vedlagt)
Ledelsen orienterede om den organisatoriske og personalemæssige status, herunder:
Personalemæssig status: Maria kommer tilbage 01.08.17. Lotte starter delvist op til
august. Camilla rejser til CIVICUS og erstattes af Line, den nye journalistpraktikant.
Der er opslag ude vedr. to nye studentermedhjælpere. Samtaler er afholdt vedr. nye
rådgiverstillinger. Der er i bestyrelsen enighed om at forebygge korttidsansættelser
og - når økonomisk muligt og forsvarligt - at sikre en høj grad af fastansættelser eller længerevarende ansættelser, for at mindske usikkerhed i organisationen.
Aktuelle udfordringer i sekretariatet: Forskellige tempi, forskellige forudsætninger
og grundlag i opgaveløsning og korte sløjfer udfordrer de nuværende arbejdsformer. Dette afstedkommer et behov for ændring i arbejdsformer, -måder og organisering.
APV: Generelt positive tilbagemeldinger på alle parametre i APV’en. Dog er der sket
en svag stigning i sygefraværet. Sekretariatet er opmærksom på problematikken, og
har udarbejdet faste rutiner for at forebygge problemet. Se bilag 3.1.
LUS: I løbet af det kommende år vil der på baggrund af en LUS med formandskabet
blive gennemført en læringsorienteret vurdering af koblet ledelse som ledelsesform, i samarbejde med Bestyrelsen og med involvering af medarbejderne. Se bilag
3.1.
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Flex arbejde og afspadsering: Bestyrelsen efterspurgte status på afspadsering. Sekretariatet har lavet system til overvågning af afvikling af afspadsering, men der er
ikke en opdateret status fra juni, da medarbejdere med meget afspadsering normalt
afvikler dele af dette i fb med sommerperioden.
MUS og kompetenceløft. Medarbejdere har lavet individuelle kompetenceplaner.
Ledelsen opfordrer medarbejdere til forskellige (også ikke traditionelle) former for
kompetenceudvikling, herunder ”on the job training”. Der er ressourcer til rådighed.
Udfordringen er at finde tid til at deltage i kurser mv.
Ønsker fra bestyrelsen: Økonomisk overblik over ikke afviklet afspadsering samt resultatet af APV’en. Ledelsen følger op.
4. Civilsamfundsbegreb og samarbejde med andre aktører
Bilag 4.1. Indstilling Status og videre plan (vedlagt)
Bilag 4.2. Rapport fra ”Deliver Social Purpose and Impact” (vedlagt) –
men behandles på senere møde

Sekretariatet orienterede om baggrunden for diskussion af civilsamfundets rolle, og
gjorde status på de fem tematikker. Der var i bestyrelsen indledningsvist uklarhed
omkring gruppernes indhold, deres tilknytning til de eksisterende task-forces, logikken bag opdelingen af tematikkerne, samt tematikkernes relation til Verdensmålene. Ledelsen afklarede at de fleste task forces er sat på stand by, mens funding og
privat sektor task forcene er tilknyttet hhv a) og b) nedenfor:
Bestyrelsens vedtog følgende arbejdsopdeling i forhold til de fem tematikker:
a) Alternativ finansiering (Katja, Runa) (tidligere finans task force)
b) Fattigdomsbekæmpelse (Katrine, Vibeke, Andrew) tidligere privat sektor
task force)
c) Demokratifremme (Runa)
d) Digitalisering (Claus)
e) Netværk/samfundsdebat i DK (Jon)
Bestyrelsen pointerede, at listen med de fem tematikker ikke er udtømmende, men
bør betragtes som et dynamisk dokument. Der ytres fra bestyrelsen ønske om at
Verdensmålene sættes i relation til tematikkerne. Ledelsen oplyste at de fem tematikker udspringer direkte af kontekstpapir tiltrådt af bestyrelsen i marts 2017 og
dannede grundlag for tematiske diskussioner på generalforsamlingen i april 2017.
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Bestyrelsen efterspurgte et samlet overblik over hvordan de forskellige bestyrelsesmedlemmer er tilknyttet sekretariatets arbejde – fx i ft teams og tematiske
grupper. Jf. beslutninger på 16.5.17 møde er bestyrelse tilknytning til teams:
-

-

-

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

5. Medlemsdialog og strategi
Bilag 5.1. Indstilling målsætninger og procesplan (vedlagt)
Ledelsen orienterede om processen omkring strategiudvikling og medlemsdialog, og
foreslog herunder udvidelse af medlemmernes høringsrunde til tre uger.
Der var i bestyrelsen usikkerhed omkring baggrunden for og formålet med CISUs
medlemsdialog. Ledelsen pointerede, at strategien skal bruges internt i forhold til
CISU og dets medlemmer samt eksternt i forhold til politisk kommunikation. Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at lave en one-pager, der redegør for baggrunden
for medlemsdialogen, herunder rammen for dialogen.
6. Besøg af Lars Engberg-Pedersen (medlem af Udviklingspolitisk Råd
– UPR)
Under besøget blev diskuteret; 1) aktuelle temaer i CISU og CISUs rolle fremadrettet, 2) status og perspektiver på UPR-arbejdet
1) Aktuelle temaer i CISU og CISUs rolle fremadrettet:
Sekretariatsledelsen gjorde rede for de temaer som aktuelt præger CISUs grundlag,
herunder: a) rammer skal overgå til strategiske partnerskaber, b) krav om konkurrenceudsættelse, c) forenkling af krav og procedurer i puljeordninger, d) løft i BNI
loft for puljerordninger. Dette kan lede til flere organisationer, flere indsatstyper,
flere lande og dermed færre ressourcer til de enkelte ansøgere. Desuden er der krav
om at civilsamfundet skal agere i partnerskab med andre aktører. Den nye kontekst
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og de nye krav aktualiserer behovet for at diskutere CISUs rolle fremadrettet. Hvordan kan CISU gøre sig relevant?
Lars Engberg reflekterede over oplægget med følgende pointer:
- CISUs relevans: CISU skal ikke gøre sig relevant. CISU har en relevans. Det skal formidles til det politiske system. Vigtigt at holde fast i og tydeliggøre CISUs komparative fordele – både indadtil og udadtil.
- CISU som vagthund: CISU er relevante i den forstand, at CISU kan kritisere stat og
regering.
- CISU som partner/formidler af kontakt. En række store virksomheder er optaget af
Verdensmålene, men har brug for assistance. De ønsker en dansk kontakt i udlandet. Her kan CISU have en rolle – særligt qua CISUs store landekendskab og medlemmer. CISU bør demonstrere sin viden og relevans overfor virksomhederne. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at etablere en platform, hvor innovative partnerskaber kan etableres. Sekretariatet opfordredes af bestyrelsen til at kontakte IFU
(International Fond for Udvikling).
- CISUs folkelige forankring. Professionaliseringen kan være relevant i forhold til
partnerskabelse. Hvad angår målet om at øge befolkningens forståelse for verden
omkring os, handler det måske i højere grad om folkeligt engagement.
2) Status og perspektiver på UPR-arbejdet:
Lars gjorde rede for UPRs arbejde. UPR drøfter og rådgiver ministeren om bl.a. strategier, landepolitikpapirer, landeprogrammer, bevillinger til programmer og projekter med budget over 37 mio. kr.
UPR er ved at finde sine ben. Lars ser sin egen rolle som ”vagthund” – herunder at
sikre en høj faglighed i de forskellige politikker og strategier. Bestyrelsen opfordrede
UPR til at forholde sig aktivt og helhedsorienteret til Verdensmålene i deres vurdering af indsatser.
Hvordan kan CISU understøtte Lars’ rolle som vagthund i UPR? Give Lars feedback
på dokumenter/tematikker, hvor CISU har særlig viden og kompetencer. Bringe ideer/særlige tematikker videre til UPR.
7. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen
Bilag 7.1. Oversigt over fordeling (vedlagt)
Ledelsen orienterede om fordelingen af midlerne i Civilsamfundspuljen mellem de
forskellige typer af bevillinger i 2017. Opmærksomhedspunkter: Indledningsvist blev
en relativ stor del medborgerindsatser afvist, men der er allerede tegn på at dette
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er ved at ændre sig. Godkendelsesprocenten er pr juni 50%. Den hyppigste afslagsgrund er en manglende forholden sig til, hvordan indsatsen bidrager til aktivt medborgerskab. Problematikken tages op af Bevillingskonsulenter og sekretariatet på
rundemøde d. 26.06.17.
Der er fastsat særskilt bestyrelsesmøde til oktober 2017 eller alternativt september
omkring overordnet tilsagnsstyring.
Bestyrelsen efterspørger fremover et overblik over fordeling af midlerne for DERF
og EU's oplysningspulje, når/hvis denne søsættes.
8. Antal lande i Civilsamfundspuljen
Bilag 8.1. Liste over DAC lande (vedlagt)
Bilag 8.2. Notat om BNI-grænsen (vedlagt)
Bilag 8.3. Email til Udenrigsministeriet (vedlagt)
Bestyrelsen drøftede det politiske krav om udvidelsen af BNI-grænsen og dets mulige konsekvenser for Civilsamfundspuljen. Bestyrelsen ser en risiko for, at der i fremtiden vil være en massiv stigning i ansøgninger og derfor færre penge pr. indsats
samt at flere organisationer på sigt vil miste deres engagement. Bestyrelsen forventer, at tilgangen til de nye lande vil ske forholdsvis hurtigt, da en række støtteværdige lande har netværk og kontakter i gruppen af lande, som man fremover vil kunne
søge støtte til.
Bestyrelsen drøftede, hvordan CISU skal håndtere udvidelsen, herunder forslag om
nye kriterier – eksempelvis i form af specifikke tematikker. Ledelsen/sekretariatet
tager stilling til mulige kriterier i løbet af 2017 koblet med en kontinuerlig dialog
med UM vedrørende øget finansieringsgrundlag. Bestyrelsen pointerede, at der bør
laves et grundigt forarbejde inden sekretariatet fremlægger forslag til udmøntning
af BNI-grænsen for UM. Ledelsen laver oplæg om dette til bestyrelsen inden det
præsenteres for UM.

9. Øgede midler til oplysning
Bilag 9.1. Indstilling om tiltag (eftersendes)

Sekretariatet redegjorde for mødet med kontorchefen og Aase Mikkelsen fra KOM,
som er ansvarlige for DANIDAs oplysningsbevilling. Under mødet gjorde sekretariatet rede for CISUs oplysningspulje samt godkendelsesprocenter. Fokus og formål
med UMs oplysningsbevilling samt opfølgning på den gennemførte evaluering af
oplysningsbevillingen blev diskuteret. KOM pointerede et behov for øget ”marke6

ting” i fb med initiativer under oplysningsbevillingen og oplyste at krav om mindstebeløb på 250.000 – som kritiseret af CISU i fb med Generalforsamling – er blevet
slettet. Dette kan vi være tilfredse med. Sekretariatet gjorde opmærksom på behovet for øget finansiering og nytænkning, samt at CISU er parate til at forvalte oplysningsmidler på vegne af Danida. Kontakten fortsættes med embedsmændene, gerne i samspil med Globalt Fokus.
10. Folkemøde

Repræsentanter fra bestyrelsen, som deltog i Folkemødet, orienterede om Folkemødet. Der var mange debatter og arrangementer og stor grad af enighed deltagerne imellem. Der var mange udviklingsrelaterede debatter, og derfor relevant at CISU ikke længere afholder særskilte arrangementer i eget telt som vi gjorde tidligere
for at få udviklingsemner på dagsordenen. Svært at gøre komplekse problemstillinger til en folkelig diskussion. Nogle i bestyrelsen mente at Folkemødet ikke fremstår
som en katalysator for en demokratisk diskussion i Danmark, mens andre mener det
er vigtigt at være til stede.
I forbindelse med næste folkemøde efterspørger bestyrelsen en højere grad af forberedelse, fx i form af tematisk fokusering af bestyrelsesmedlemmers deltagelse i
arrangementer, udarbejdelse af ”elevatortale” for CISUs rolle for i at yderligere udbygge det nuværende netværksarbejde på Folkemødet
Det blev foreslået, at CISU – enten som bestyrelserejse eller som alternativ/supplement til Folkemødet – overvejer fremover at deltage i European Development Days i Bruxelles. Disse dage er mere specifikt udviklingsfokuserede og med
mulighed for stor grad af netværksskabelse og videndeling udenfor Danmarks
grænser.
11. Studietur
Bilag 11.1. Principper for studietur (vedlagt)

Bestyrelsen drøftede studieturen, herunder ansvarlige, destination og tematikker.
Mulige destinationer: England (Bond, Intrac) eller Irland (Dochas). Bestyrelsen hældte til at prioritere rejse til England. Før endelig beslutning tages, vil ledelsen kort
følge op på, om Dochas er relevant og sende information til de ansvarlige. Mulige
tematikker: Privatsektorsamarbejde, Verdensmålenes relevans og kobling til medlemmerne, oplysning/kommunikation.
Ansvarlige for studieturen: Jon og Claus. Ideer fra sekretariatet sendes til de ansvarlige.
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12. Eventuelt
Formandskabet har som tidligere år modtaget en henvendelse fra det moldoviske
konsulat vedr. møde, som vi ikke har mulighed for at deltage i.
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