Referat af bestyrelsesmøde
Mødekreds Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent).
Tid

28. oktober 2018 kl. 13.30-18.00 (obs; tidspunkt afviger fra årsplan)

Sted
Indkaldere

UBUNTU House, Købmagergade 43, 1150 KBH K.
Katrine, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Frugt og kage under mødet
Der vil efterfølgende være tid til at spise i lufthavnen

Kl. 13.30-13.35
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag 1.1. Referat af møde 28. september (eftersendt)
Bilag 1.2. Opsamling fra seminar (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Referat fra sidste møde var
med til orientering. Opsamling fra seminar den 28.9.2018 var ikke til godkendelse,
da det er et internt arbejdsdokument.
Kl. 13.35-13.50
2. Generel opfølgning og status på bestyrelsesåret
Bilag 2.1. Bestyrelsens årsplan 2018-19 - opdateret (vedlagt)
Bilag 2.2. Bestyrelsens interne opgaveliste til opfølgning (vedlagt)
Bilag 2.3. Sekretariatets interne opgaveliste ifm. bestyrelsen (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Katrine forklarede, at det var en forkvindeskabsbeslutning at have dette punkt på
dagsordenen; for at gøre status på, hvor bestyrelsen er i årsmødeplanen samt bestyrelsens og sekretariatets opfølgningspunkter.
Erik informerede om, at der løbende er blevet justeret i årsmødeplanen i samarbejde med både forkvindeskabet og bestyrelsen.
På bestyrelsens interne opgaveliste er der et punkt vedrørende CISUs rolle omkring
civilsamfundets påvirkning ind i forskerverdenen. Katrine foreslog hertil, at dette
punkt kan være en del af februarmødet, hvor der allerede er et punkt omkring ’andre aktører’. Helle meldte sig til at komme med et oplæg til dette punkt, og efterspørger i denne forbindelse mere specifikation omkring punktets indhold. Indhold
til punktet blev kort vendt og bestyrelsen aftalte, at Helle laver et oplæg til punktet
på februarmødet, som sendes ud i forvejen.
På bestyrelsens interne opgaveliste er der et punkt om, at bestyrelsen skal finde en
model for, hvilke arrangementer der prioriteres at deltage i, både med hensynstagen til relevans og økonomi. Bestyrelsen besluttede, at forkvindeskabet udformer et
forslag hertil inden næste bestyrelsesmøde.
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På bestyrelsens interne opgaveliste er der et punkt om en rapport fra Amnesty International i forhold til bankers etik. Hertil kan det siges, at Amnesty er blevet adspurgt, men ønsker ikke at dele rapporten. Bestyrelsen besluttede derfor at slette
dette punkt, men i stedet tilføje at der skal tages en diskussion omkring bank-etik;
eftersom der er sket meget på dette område siden det sidste gang blev diskuteret.
En ide, der kunne diskuteres, er muligheden for at se på en bankaftale ligesom en
revisor-ydelse, hvor det sættes i udbud hvert tredje år. I den forbindelse skal det
overvejes at Udenrigsministeriet kan have krav til, hvilke banker pengene kan ligge
i. Desuden bemærkede Erik, at dette ville kunne have indflydelse på budgettet, derfor vil det ikke være realistisk, at der sker ændringer før i 2020. Bestyrelsen besluttede at forkvindeskabet koordinerer med sekretariatet, hvornår denne diskussion
kunne være et punkt på dagsordenen.
Erik nævnte, at der er fællesmøde med sekretariatet og Globalt Fokus 9.11.2018. Og
at punktet på bestyrelsens opgaveliste, omkring at honorarerne ikke er hævet siden
de blev sat ned ifm. nedskæringerne i 2016, er blevet reageret på i forbindelse med
foreningsbudgetterne til dette møde.
Bestyrelsen besluttede afslutningsvist, at et halvårsstatuspunkt også bør komme på
årsplanen i 2019-20.
Kl. 13.50 – 14.40
3. Nyt fra sekretariatet
Bilag 3.1. UN General Assembly, rapport (eftersendt)
Bilag 3.2. Tilsynsrapport, UM (sendes efter mødet)
Personalenyt herunder rekruttering: Jeef fortalte kort om den igangværende rekrutteringsproces, hvortil der er kommet 67 ansøgere. Der var 3 til samtale
26.10.2018 og vil være 2 til samtale 29.11.2018. Dette hænger sammen med punktet omkring budget senere på mødet.
Eriks deltagelse ved UN General Assembly: Dette var en deltagelse på vegne af
Globalt Fokus, som var betalt af CISU, hvilket viste sig at være en god prioritering,
eftersom der var stort udbytte af deltagelsen. Erik fortalte at han snarest muligt
færdiggør rapporten, som bliver sendt til både bestyrelsen og Globalt Fokus. Erik
fortalte kort om deltagelsen og de punkter, som havde gjort særligt indtryk, hvilket
også vil fremgå af rapporten. Desuden var Erik en ud af kun to repræsentanter fra
civilsamfundsorganisationer i delegationen i den pågældende uge, hvilket også gav
mulighed for at få et programpunkt ind omkring CISU. Erik forklarede, på baggrund
af spørgsmål fra bestyrelsen, at en fremadrettet deltagelse ved UNGA afhænger af
programmet, hvorfor det også er vigtigt at være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvilken uge man vælger at deltage.
Sørens deltagelse ved Partos’ Innovation Day i Holland. CISU deltog i dette initiativ,
da vi på flere måder har relationer til Partos, som i forhold til kapacitetsudvikling laver arbejde beslægtet til CISU. Derudover havde Søren også et møde med Innovati2

on4Change, som er et netværk under CIVICUS, som CISU er med på som observer.
Desuden havde Søren et møde Wilde Ganzen, som sammen med andre aktører i
fem lande har taget initiativet Change the Game Academy, som handler om lokal
ressourcemobilisering. Sekretariatet er i færd med at undersøge om samarbejde
med WACSI fra Ghana og evt. KCDF i Kenya samt Wilde Ganzen om, hvorvidt lokal
ressourcemobilisering evt. kunne være et bidrag til ICSW, som CIVICUS afholder i
Beograd i april 2019. Jeef vil videresende Sørens rapport omkring dette besøg, og
tilføjer desuden, at der 27.10.2018 var temadag omkring Frivillighed og Ressourcemobilisering i Aarhus.
Civilsamfundets dag. Bestyrelsen har fået de deltagende medarbejderes bullets fra
dagen. Overordnet positivt, der var dog et meget dansk perspektiv på dagen.
Status på DERF review: Jeef gav et kort oprids af processen omkring DERF-review;
herunder også at bl.a. denne proces har medført, at Jeef har aflyst sin deltagelse i
Globale Perspectives i Berlin den kommende uge. Det er meget positivt at se, at det
hårde arbejde fra teamet omkring DERF betyder, at de 8 mål, der blev opsat for en
4årig-periode, allerede er nået i løbet af 2 år. Bemærk bevillingen er givet for 4 år,
men den falder i to dele, hvor anden del ligger i 2019 og 2020; hvorfor det er vigtigt,
at være med til at forme de næste to år; herunder har CISU særligt fokus på at
kombinere humanitære indsatser med det mere langsigtede aspekt af Nexus, da
projekterne i DERF på nuværende tidspunkt varer i 3-6 måneder. Der er derfor udfordring mht. at sikre finansiering af Nexus relaterede indsatser.
Bestyrelsen anerkendte, det gode hårde arbejde, der gøres på sekretariatet i forbindelse med dette DERF-review.
Tilsynsbesøg og teknisk konsultation, UM. Erik fortalte, at der var tilsyn den
10.10.2018, så det kunne nås inden de tekniske drøftelser. Desværre kom tilsynsrapporten kun få minutter før den tekniske konsultation 24.10.2018. Der var dog
også mange faktuelle rettelser fra CISUs side til det første udkast af rapporten. Der
er ikke nogen store opmærksomhedspunkter i rapporten, der er dog 6-7 anbefalinger, som CISU er tilfredse med. Bestyrelsen vil modtage rapporten samtidig med CISUs udspil til en management response. De fleste punkter er umiddelbart ikke vanskelige at finde en respons til; der er dog et par punkter, hvor CISU har brug for revisorens input til, hvordan anbefalingerne skal håndteres. Det ene er anbefalingen
om, at der skal en finansiel medarbejder med på hvert et tilsynsbesøg, hvilket ville
være både logistisk besværligt og heller ikke hensigtsmæssigt. Denne anbefaling er
endvidere ikke i tråd med en anden finding om, at tilsyn baseret på klare guidelines
varetages på en god måde. Derudover bestod tilsynsrapporten vanligvis af primært
ros, hvilket også betød, at KFU ikke deltog på de tekniske drøftelser den 24.10.2018;
hvor Chefkonsulent Thomas Nikolaj Hansen og Fuldmægtig Signe Refstrup Skov fra
HMC deltog. EUN og MKL var ikke med, da de to puljer PNB og PKM er under afslutning. Til gengæld havde MKL forud for mødet godkendt overflytningen af de næsten
700.000 kr. fra PKM balancen til CSP. Det gav nogle udfordringer, at KFU ikke var til
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stede under mødet. Omkring tekniske drøftelser, var de større emner: Forenklingsdagsordenen; HMC anerkender CISUs arbejde heromkring, og der var en nogenlunde fælles forståelse. FAK; CISU var i en undersøgelse i foråret en ud af seks stikprøver, hvor den samlede undersøgelse nu resulterer i, at alle nu skal lave en detailopgørelse over anvendelsen af FAK-midler. Dette gældende allerede for budget 2019,
samt regnskab 2018 og 19, hvilket UM vil sende formater for snarest. Denne ændring kan vise sig at få konsekvenser for programmer og projekter ved CISUs puljer.
Bestyrelsen noterede sig at UM vil sende nye formater med udspecificering af anvendelsen af FAK-midler og pointerer desuden, at dette er en god øvelse for UM, siden der nogle steder i udviklingsmiljøet kan mangle et overblik over anvendelsen.
Erik fortalte desuden om de tekniske drøftelser, at der blev talt om CISUs synlighed
for potentielle brugere i Danmark, hvortil HMC kom med et forslag til at italesætte
CISUs medlemmer som ambassadører for CISU. Desuden roste HMC CISUs medlemsdialog i efteråret 2017, og spurgte til opfølgningen herpå. Dette er sekretariatets foreningsgruppe allerede i gang med.
Jeef fortalte desuden, at HMC blev informeret omkring CISUs nye forandringsfortælling og resultatrammeværk, så de hørte, hvad de kunne forvente.
Erik fortsatte, at CISU sammen med de andre puljeordninger har fulgt op på, hvordan registrering i IATI fungerer; hvilket ikke er uproblematisk for både CISU og de
andre puljeordninger. Dette blev også pointeret på de tekniske drøftelser, hvor CISU
gjorde opmærksom på vanskelighederne.
Programordninger er blevet godkendt, og programmerne er blevet scoret, så midlerne kan fordeles herefter. Dette har vist sig at have stor betydning for bevillingerne, og organisationerne har fået besked. Dette er gået videre til godkendelse i UM.
Afslutningsvist fortalte Jeef, at HMC godkendte resultatrapportering 2017 samt rulleplan 2019-22 under de tekniske drøftelser.
Bestyrelsen lykønsker sekretariatet med godkendelserne.
Erik svarede på spørgsmål fra bestyrelsen, at vi hele tiden gør noget for at holde UM
op på at IATI er for svært for CISUs medlemsorganisationer. Han fortalte, at næste
gang der sker noget ift. IATI er til et møde i januar. CISU indkalder altid til et formøde inden disse møder; hertil sagde Runa, at hun gerne deltager til disse møder, for
at forklare, hvilke problemer IATI vil medføre.
Bestyrelsen spurgte til slut, hvordan der reageres på anbefalinger ifm. med et review, hvis sekretariatet kan se, at det ikke giver mening for arbejdet; specifikt i denne omgang, hvor medarbejdere er blevet uddannet til at foretage finansielt tilsyn,
hvilket overses i anbefalingen herom. Erik forklarede hertil, at der vil blive udformet
et management response, hvor dette forklares. Er argumenterne i orden, vil UM
meget sjældent gå imod. Der har hidtil ikke været problemer i relation hertil.
Kl. 14.40 – 14.50
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4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Katrine og Runas deltagelse ved Civilsamfundets fællesdag. Katrine kunne tilslutte
sig de punkter, der blev sendt fra sekretariatsmedarbejderne om dagen. Katrines
overordnede fokus var, at se CISUs relevans ind i et arrangement som dette, og således også sørge for at Altinget fremover er opmærksomt på CISU i civilsamfundssammenhænge; Hertil havde Katrine en god samtale med Carsten Terp, redaktør
ved Altinget. Det ville være relevant med en diskussion i bestyrelsen omkring, hvad
et samarbejde med Altinget kunne medbringe. Desuden bar CS-fællesdagen præg af
at være med et meget dansk fokus. Katrine pointerede vigtigheden af, at vi i CISU er
skarpe på vores narrativ, herunder både et narrativ om CISU, men også om civilsamfundet generelt. Der var plads til at arrangementet kunne være mere sydorienteret, da verdensmålene allerede var meget på dagsordenen. Et fagligt spor,
som vi fra CISU kunne bidrage med, kunne være et fokus på at få den forebyggende
vinkel med, så det ikke kun handler om at løse et eksisterende problem. Et forslag
kunne være, at CISU søgte at være mere aktivt involveret ved næste års fællesdag.
Runa supplerede med, at det på mange måder var en fin dag, hvor det var godt, at
så mange mennesker var samlet - en rigtig stor del af disse var offentlige ansatte.
Carsten Terp lød åben over for at få mere samarbejde med CISU.
Erik tilføjede hertil, at denne proces allerede er i gang, men det er vigtigt at huske,
at Altinget nu er en kommerciel organisation. Dette betyder ikke, at vi skal sige nej
til et samarbejde, men det er værd at have med i overvejelserne.
Kim supplerede her, at vi er i dialog med Altinget omkring, at gøre nogle af deres
tilbud billigere for nogle af de mindre organisationer. Desuden tilføjede Kim, at der
er to siloer i Altinget; Den ene, som er ansvarlig for eksekvering af arrangementer
mv. og den anden, som er ansvarlig for at sælge billetter og abonnementer mv. Det
betyder, at CISU ikke nødvendigvis kan få indflydelse på arrangementernes indhold,
fordi vi evt. får en aftale omkring en pakke hos dem. Kim orienterede om, at han er i
forhandlinger med Altinget omkring en pris for en samlet pakke, som er hensigtsmæssig for begge parter, omkring rabatter til CISUs medlemsorganisationer.
Katrine og Erik: Møde med CIVICUS i New York. Erik forklarede, at dette møde igen
bekræftede, at organisationen er relevant for CISU at samarbejde med. Der var ikke
en stor bemanding på kontoret i New York. Katrine supplerede, at det var rigtig godt
at vise flaget der, og at hun fremadrettet vil sørge for at komme med til deres
events i New York– også for at bakke op om deres arbejde. De tilbød desuden Katrine at låne en kontorplads, hvilket viser en stor imødekommenhed. De er et vigtigt
talerør; og de får gode input fra medlemsorganisationerne – dvs. god viden om den
specifikke landekontekst. Dette er også med til at give dem legitimitet.
Vibeke: Interviewet af Hildegunn Tobiasen fra Norad, som ville lære mere om ’CISU-modellen’. Oplevelsen var, at hun stillede gode og relevante spørgsmål omkring
CISUs udvikling igennem tiden, hvilken forskel CISU har gjort og samspillet imellem
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bevillingssystemet og resten af CISU. Hun holdte også møder med andre dele af sekretariatet, såvel som bevillingssystemet. Bestyrelsen takkede for Vibekes deltagelse. Jeef supplerede, at Hildegunn dagen forinden besøgte Udenrigsministeriet. Baggrunden for besøget var, at politiske strømninger i Norge skaber store nedskæringer
for Norad, hvorfor de ser efter et andet finansieringsgrundlag. Jeef responderede på
spørgsmål fra bestyrelsen, at det ikke er umiddelbart muligt for CISU at træde til ift.
puljeforvaltning, siden der er en anden politisk styring og andre parametre i Norge.
Kl. 14.50-15.00
5. Folkemødet på Bornholm 2019
Bilag 5.1. Indstilling om folkemødet 2019 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Kim opsummerede kort processen omkring samarbejdet med Foreningen Levende
Hav ved folkemødet på Bornholm i 2018. Nogle af de deltagende organisationer har
givet positiv feedback på at CISU stillede denne platform i form af kutteren Anton.
Foreningen Levende Hav ser gerne, at CISU også står som medarrangør, hvis dette
gentages til næste folkemøde – jf. indstillingen i bilag 5.1. Kim fortalte ligeledes, at
der vedrørende logistik er blevet booket færgebillet, og at Kim er i dialog med både
campingpladsen og Pension Lindehøj, Foreningernes Hus. Dette vil formodentlig blive samme pris som i 2018 for fire pladser.
Flere af de deltagende bestyrelsesmedlemmer fra folkemødet 2018 gjorde status på
både arrangementet omkring kutteren Anton samt de logistiske forhold, som begge
dele var positive.
Kim svarede på spørgsmål fra bestyrelsen, at folkemødets egen evaluering endnu
ikke er kommet.
Erik svarede på spørgsmål fra bestyrelsen, at han ikke er klar over om det koster
penge at deltage i det globale telt, men at CISU erfarede i 2018, at der var nogle af
vores medlemsorganisationer, som fik afslag i denne forbindelse – hvorfor dette alternativ blev søsat. Erik tilføjede, at det at folkemødet får temaet verdensmålene i
2019 vil vi se tiden an omkring, hvor stor en betydning det kommer til at få.
Kim tilføjede til slut, at kutteren Anton var en meget god mulighed for at være platform, hvor politikere og andre kan være i øjenhøjde med ’folket’. Ved at begynde
planlægningen af dette allerede nu, kan vi tilbyde politikere, at de bare kan sende
en sms, når de har tid, så sker der altid noget på båden og vi tilbyder kaffe og snakke i øjenhøjde. Der er desuden planer om mere visuel opmærksomhed ved båden.
I januar/februar vil vi afholde fyraftensmøder omkring deltagelsen – så der også her
kan komme ideer til forbedring af arrangementet.
Bestyrelsen godkendte indstillingen om CISUs deltagelse ved Folkemødet på Bornholm i 2019. Desuden tilkendegav Katrine, Helle og Katja en interessere i at deltage,
såfremt det stadig er relevant efter generalforsamling i april.
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Kl. 15.00 – 15.20
6. Generalforsamling 2019 og 2020
Bilag 6.1. Indstilling om grundlag for CISUs Initiativpris (vedlagt)
Bilag 6.1.a. Vedtagelse vedrørende generalforsamling 2019 (vedlagt)
Bilag 6.2. Indstilling om generalforsamling og jubilæum i 2020 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen vedtog indstillingen i bilag 6.1. og besluttede dermed at udele initiativprisen på den eksisterende fundats, dog med en anderledes uddelingsform; dvs.
hvor nogle organisationer får mulighed for at vise deres oplysningsinitiativer frem
og en konkurrence med afstemning blandt generalforsamlingsdeltagerne afgør,
hvem der vinder prisen.
Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Katja, Helle og Vibeke, som vil vurdere
indkomne forslag. Gruppen kommer med et forslag til bestyrelsens drøftelse og afgørelse på mødet 1. februar 2019. Gruppen følger op og adviserer de pågældende
og tilrettelægger i samarbejde med sekretariatet konkurrencen samt uddelingen/talen ved generalforsamlingen 6.april. Efter indeværende møde udsender sekretariatet opfordring til at sende forslag ind. Deadline for indsendelse af forslag
bliver 15. januar 2019.
Bestyrelsen godkendte desuden indstillingen i bilag 6.2. om CISUs generalforsamling
og fejring af 25 års jubilæum i april 2020; det vil sige en godkendelse af at dette bliver over to dage den 16-17.april 2020 og at sekretariatet gerne må booke lokaler til
dette arrangement. Bestyrelsen fandt det interessant med oversigten i bilaget over,
hvor mange der har deltaget ved generalforsamlinger i CISU de seneste 20 år, men
det kunne desuden være spændende at se, hvor mange organisationer, der var repræsenteret og også se en sammenhæng ift., hvor mange medlemmer vi havde.
Kl. 15.20-15.35 Pause
Kl. 15.35 – 15.55
7. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen - 2. status 2018
Bilag 7.1. Indstilling og status på tilsagnshåndtering 2018 (eftersendt)
Bilag 7.1.a. Tilsagnshåndtering 2018 (eftersendt)
Ansvarlige: Claus og Vibeke
Bilag Erik gjorde opmærksom på, at det ikke er tilsagnshåndtering 2019, der diskuteres denne gang – det vil være på dagsordenen til næste møde. Desuden orienteredes bestyrelsen om anvendelsen af midlerne i Civilsamfundspuljen i 2018 mellem
de forskellige typer af tilsagnspuljer / bevillingstyper i 2018. Dette fremgår også af
bilagene, som desværre ikke nåede at komme forbi Claus og Vibeke forud for udsendingen, på grund af tidspres ved sekretariatet grundet tilsyn, DERF review mv.
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Medborgerindsatser fylder mere denne gang. Vi har sikret os, at der er de midler,
der skal være – fordi princippet her er, at de ikke bliver scoret, men at alle støtteværdige indsatser skal have midler.
Der er taget højde for Planbørnefonden, men der kommer flere midler tilbage herfra, end vi havde regnet med. Der er ikke taget andre midler med - heller ikke balancen fra den afsluttede PKM og klimamidlerne. Men det lader til at ramme ganske
godt. Der er 35,5 mio. til septemberrunden for Udviklingsindsatser. Det er formentlig nok, men jo ikke helt sikkert. Derfor har vi skrevet, at hvis der viser sig at mangle
lidt, er der forskellige andre muligheder i indstillingen. Skulle der blive midler til
overs, vil de blive regnet ind i næste års budget.
Ift. programmer er der et lille overforbrug her, som også godt kan håndteres – det
er dog lidt mindre forbrug, end hvad der står i bilaget.
Bestyrelsen spørger til fordelingsprocenterne. Erik forklarer på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, hvordan fordelingsprocenterne skal forstås. I den første lodrette kolonne mangler der 2 % - der er desværre nogle regnefejl i procentsatserne,
hvorfor sekretariatet vil lave et revideret bilag.
Bestyrelsen spurgte, om UM kunne spørges først, i stedet for at rykke et tilsagn til
2019. Erik svarede hertil, at såfremt vi ikke har midlerne samlet set, så kan det nok
være vanskeligt at få tilladelse. Bestyrelsen tilføjede desuden, at der er stor tryghed
omkring formidling af puljerne fra sekretariatet side, og at det er godt, at der er en
fleksibilitet.
Bestyrelsen godkendte indstillingen, med mindre der dukker noget relevant op i
gennemgangen af regnefejlene i bilag 7.1.a.
Kl. 15.55 – 16.25
8. Foreningsbudget 2019
Bilag 8.1. Indstilling vedrørende foreningsbudget 2019 (eftersendt)
Bilag 8.1.a. Foreningsbudget 2019 (eftersendt)
Ansvarlig: Claus
Bestyrelsen behandlede indstillingen vedrørende foreningens budget for 2019. Erik
forklarede, at dette havde været en vanskelig øvelse, eftersom vi som vanligt ikke
kender det fulde grundlag, når vi skal lave budgetterne. Dette er desværre et vilkår.
En udfordring er, at CISU stadig ikke har fået klimamidlerne, som blev godkendt den
12.6.2018 af UPR, men først er på dagsordenen i Finansudvalget den 29.11.2018. I
2017 blev det meldt til bestyrelsen, at vi regnede med at bruge op til 200.000 kr. af
klimamidlerne i år – hvilket vi ikke har kunnet. Men vi har holdt budgettet alligevel.
Vi regner stadig med at få bevillingen, som allerede er godkendt af UPR, men dette
vil først blive endeligt bekræftet efter 29.11.2018 møde i Finansudvalget. Et grundlag, som kan være en udfordring for ledelsen, er aftalen med medarbejdergruppen
og bestyrelsen om, at vi som udgangspunkt fastansætter folk. Når der laves budgetter for 1. januar er dette en udfordring, for så kan vi ikke bare afskedige med kort
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varsel, da der typisk vil være en afløbsperiode på 3-7 måneder. Der ligger forventet
700.000 kr. i klimamidler til administration både i år og næste år. I budgetteringen
har vi derfor skulle vælge imellem enten at indregne disse eller slet ikke indregne
dem. Valget er faldet på at indregne 2 gange 300.000 kr. ud af de. 1,4 mio. kr. for
2018-19 ind i budgettet. Bestyrelsen skal så efterfølgende beslutte, om vi bør polstre os lidt ekstra i disse år fra de resterende midler for at kunne håndtere budgetudviklingen generelt. Der vil muligvis komme ændringer i disse år, blandt andet ved
vi, at nogle af puljerne udløber. Erik understregede desuden, at vi skal huske, at det
er et fremragende budget, som vi kan være meget tilfredse med. Udover spørgsmålet om klimamidlerne har der også vist sig en udfordring, da de konkrete budgetberegninger skulle laves, hvor det viste sig, at den 2 % lønstigning, vi havde regnet
med, ikke var nok. Derfor spurgte vi UM under de tekniske drøftelser, om de ville
acceptere 200.000 kr. mere i FAK. Dette vil de senest vende tilbage med svar om til
bestyrelsesmødet 29.11.2018. Derudover er der en dobbelt-lønudgift, da en medarbejder erstattes under en fritstillingsperiode. Desuden er der indregnet løntimer
fra DERF ifm. CHS certificeringen. Der er også medarbejdere, som ønsker nedsat tid.
Som medarbejderrepræsentant udtalte Kim, at under den eksisterende aftale om at
det er bedre at have en gruppe fastansatte, så stoler medarbejderskaren på, at ledelsen agerer inden for de rammer, de har. Der er altså tryghed ved, at de selv kan
styre risikovurderingen heromkring, og der er derfor heller ikke nogen holdning til,
hvordan det foregår. Der er dog stadig opbakning til ordningen om fastansættelser.
Bestyrelse diskuterede herefter de forskellige muligheder. På spørgsmål fra bestyrelsen, svarede Erik, at der ikke er lavet en indstilling omkring at bruge de formodentlig kommende klimamidler ved at allokere flere penge til kommunikationsområdet, hvilket er en snak, der vil blive taget til mødet i februar. Erik svarede desuden
på spørgsmål fra bestyrelsen, at når klimamidlerne kommer i slutningen af november, så skal der laves en ny tilsagnshåndtering, hvor der lægges en stor mængde
midler over, hvilket alt sammen skal aftales konkret med UM. Af rulleplanen 201922 fremgår det ligeledes, at der vil blive sendt et nyt budget til UM, så snart CISU
har modtaget et bevillingsbrev. Der vil ligge en indsats i CSP om at sikre, at der søges til projekter omkring klimaområdet, hvilket der er budget til at lave kapacitetsopbygning omkring. Klimamidler vil som del af en opdateret tilsagnshåndtering blive
fordelt mellem modaliteter i CSP og ift. programmer som en tillægsbevillingsrunde.
Bestyrelsen drøftede en række forhold vedrørende balance og underskud på foreningsbudgettet og postering af udgifter i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse
o.l. Samt om problemstillingerne ved budgetmæssige risikovurderinger, varsling af
afskedigelser, utryghed m.v.
Bestyrelsen anerkendte at det er fint at stå inde for og være tydelige omkring, at vi
er en selvstændig forening. Desuden gav dele af bestyrelsen udtryk for, at det ville
have været godt at kunne se de to forskellige scenarier (at klimamidlerne er kom9

met, og at klimamidlerne ikke kommer) i budgettet i stedet for den mellemvej, der
er blevet skitseret i bilaget.
Bestyrelsen spurgte desuden til, om EU-midlerne i Frame, Voice, Report! er ved at
udløbe og om, der er ved at blive kigget på nye muligheder her. Erik svarede, at der
i den kommende tid vil være en erfaren praktikant som ser på EU-systemet og at
gruppen omkring FVR også kigger på noget. Bestyrelsen vil gerne se noget analyse
på dette.
Erik forklarede på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at hvor meget egenkapitalen ønskes hævet, vil blive diskuteret på bestyrelsesmødet til februar. Dette vil også
være en anledning til igen at tale med medarbejderskaren om, at et princip omkring
fastansættelser også har en konsekvens omkring muligheden for fyringer. Skulle det
ske, at klimamidlerne ikke kommer, så vil bestyrelsen få øjeblikkelig besked, og så
har ledelsen en plan for konsekvenserne heraf.
Bestyrelsen godkendte foreningens 2019 budget med de kommentarer, der blev
nævnt på mødet.
Kl. 16.25 – 17.15
9. Den nye strategi omsat i en fornyet forandringsfortælling og resultatrammeværk
Bilag 9.1. Indstilling om ny forandringsfortælling og resultatrammeværk (vedlagt)
Bilag 9.1.a. CISUs forandringsfortælling (vedlagt)
Bilag 9.1.b. Visualisering af CISUs forandringsfortælling (vedlagt)
Bilag 9.1.c. CISUs resultatrammeværk (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen behandlede indstilling vedrørende den nye strategi 2018-21 omsat i en
fornyet forandringsfortælling og resultatrammeværk.
Andrea indledte med at forklare, at indholdet i forandringsfortællingen er det samme, som bestyrelsen så ved seminaret den 28.9.2018, mens formuleringerne og opstillingen er lidt anderledes. Jeef forklarede desuden, at UM er bekendt med, at det
er blevet mere simpelt og fleksibelt, så underskoven af vores monitoreringssystem
også er en del af dette.
Bestyrelsen kommenterede og godkendte CISUs nye forandringsfortælling (i form af
både et narrativ og en visualisering) og resultatrammeværk, som på baggrund heraf
indsendes til Udenrigsministeriet til godkendelse. Opsummerende kommenterede
bestyrelsen på, at visualiseringen kunne bruge en professionel finjustering (herunder gav bestyrelsen også nogle specifikke redigeringsforslag), et par ord der kunne
rettes i både forandringsfortællingen og visualiseringen, samt ros til forandringsfortællingen. Bestyrelsen kommenterede, at resultatrammeværket giver rigtig god
mening, er realistisk, og der kan arbejdes dynamisk med det.
Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående bemærkninger.
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Kl.17.15-17.20
10. Henvendelse angående nedsættelse af medlemskontingent
Bilag 10.1. Indstilling vedrørende henvendelse angående nedsættelse af medlemskontingent (eftersendt)
Ansvarlig: Claus
Bestyrelsen drøftede, hvilke situationer hvortil vedtægternes § 3 om, at ”Bestyrelsen kan bevilge et medlem reduceret kontingent, såfremt særlige grunde taler herfor”, kan komme på tale. Et bud var en situation, hvor en medlemsorganisation står
i en pludselig uforudset situation. I nærværende tilfælde er der ikke særlige forhold,
som gør sig gældende for denne organisation i forhold til mange andre af CISUs
medlemsorganisationer, hvorfor bestyrelsen besluttede, at der ikke skal bevilges
reduceret kontingent til foreningen. Dermed godkendte bestyrelsen indstillingen og
afviser reduktion af kontingentbetaling. Det besluttedes desuden, at sekretariatet
svarer tilbage på vegne af bestyrelsen, men at Runa ser svaret forinden.
Kl. 17.20 – 17.30
11. Eventuelt
Erik informerede om, at CISU, via en kontakt Maria Molde har fået, er i kontakt med
Undervisningsministeriet. Derfor er der et møde med dem i løbet af et par uger.
Målet er at undersøge, om vi kan involvere arbejdet med verdensmålene i en dansk
folkeskolesammenhæng. Her er Mundu selvfølgelig med, som også arbejder med
global dannelse i skolen.
Erik fortalte desuden, at der er rigtig mange ansøgere til CISUs CSP-bevillingsudvalg.
Katrine informerede om, at der vil være LUS mellem ledelsen og forkvindeskabet
den 31. januar 2019.
Kl. 17.30 – 17.40
12. Bestyrelsens studietur
Bilag 12.1. Opdateret program for studietur (udleveres på mødet)
Ansvarlige: Claus og Katja
Kort introduktion og diskussion af program for bestyrelsens studietur.
Kl. 17.40 Afgang til Kastrup lufthavn med flyafgang kl. 20.05 med SAS til Holland.
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