Referat af bestyrelsesmøde
Mødekreds

Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea
(referent).

Tid

29. november 2017 kl. 12.15-17.00

Sted

Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København

Indkaldere

Katrine, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Frugt og kage under mødet

Kl. 12.15-12.20
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 28. oktober (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde, enkelte underpunkter blev tilføjet til pkt. 2 og 3. Referat fra det seneste møde var med til orientering.
Kl. 12.20 – 13.00
2. Nyt fra sekretariatet
Bilag 2.1. Justeret visualisering af CISUs forandringsfortælling (vedlagt)
Bilag 2.2. Stikord fra fællesmøde med Globalt Fokus 9.11.2018 (vedlagt)
Bilag 2.3. UNGA-rapport (eftersendes)
Klimamidler. Alt tyder på en godkendelse, når de 40 mio. kr. over fire år til klimaområdet er med anbefaling fra såvel Udviklingsminister og Finansministerium på
dagsordenen til mødet i Finansudvalget 29.11 til behandling 6.12. CISU vil derfor
mht. opslået rådgiverstilling agere under antagelsen af at få disse midler; som dog
endnu ikke er indregnet i tilsagnshåndteringen. Bestyrelsen vil få et nyt samlet budget for anvendelsen, når dette er gået endeligt igennem.
Personalenyt. Anders Reimers Larsen er tilbudt fast stilling pr.1.1.2019, hvor også,
finansieret af klimamidlerne, en tidsbegrænset orlovsstilling besættes.
Fællesmøde med Globalt Fokus, 9.11.2018. Et godt møde, hvor der blev identificeret områder for nyt/styrket samarbejde, fælles forståelser og netværk på tværs af
organisationerne. Kort omkring forskelsområder mellem CISU og Globalt Fokus; 1)
Medlemskredsen er forskellig, hvor CISU har et bredere felt og er det største civilsamfundsnetværk i Danmark. 2) Tematisk beskæftiger GF sig med alt inden for udviklingsarbejde, mens CISU har en klar afgrænsning inden for rammen ’Civilsamfund
i Udvikling’. 3) GF har fokus på politisk strategisk arbejde; hvor nogle stærke arbejdsområder hos CISU desuden er puljeforvaltning og knyttet hertil et stort kapacitetsopbygningsarbejde, med særligt fokus på det praksisnære. Bestyrelsen drøftede
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kort Globalt Fokus’ rolle og grad af gennemslagskraft. Bestyrelsen sætter stor pris
på at Erik er med i styregruppen i GF – for også at sikre den tætte kontakt.
Bestyrelsen blev orienteret om den grafiske justering af visualiseringen af CISUs
forandringsfortælling. Bestyrelsen var glad for resultatet.
Status og Dialog-møder; 5 deltagere i Aarhus (13.11.) og 16 i Købehavn (14.11.),
som er meget færre end tidligere. Blandt andet derfor vil konceptet fremover blive
revideret, hvilket skal ses i sammenhæng med andre medlemstiltag, som medlemsdialog, drop-in-rådgivning og introrådgivninger. Bestyrelsen var enig i behovet for
en revision af disse møder og drøftede kort mulige årsager til de færre deltagere.
Adfærdskodeks; 30.11. drøfter sekretariatet, hvad dokumentet konkret kan betyde
for forskellige dele af CISU. Bestyrelsen får dokumentet til høring i december, og
endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 1.2.2019.
UM personel; Ledelsen informerede bestyrelsen om kommende omrokeringer af
relevans for CISU inden for kontorerne og posterne i Udenrigsministeriet.
Møde i Udviklingspolitisk Råd 29.11.2018; Punkt 2 på mødet omhandler Nexus,
med et tydeligt humanitært perspektiv, men med forventning om finansiering andetstedsfra. CISU har sendt kommentarer til dette punkt til Lars Engberg-Pedersen.
Kl. 13.00 – 13.45
3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Bilag 3.1. Udkast til format for bestyrelsens deltagelse ved eksterne arrangementer (vedlagt)
Bilag 3.1. er et forslag til format for prioritering af deltagelse ved eksterne arrangementer - både mht. relevans og økonomi - for at forenkle, såvel rammesætte, beslutningerne omkring dette. Bestyrelsen godkendte formatet, med enkelte mindre
ændringsforslag. Formatet vil i forbindelse med næste generalforsamling blive skrevet ind i dokumentet ’bestyrelsens ledelse af CISU’.
Bestyrelsen drøftede kort målgruppen og indholdet af studietursrapporten, deadline for at sende bullets til Vibeke er 7.12., så rapporten kan færdiggøres og gøres
tilgængelig på hjemmesiden. På bestyrelsesmødet 1.2. vil studieturen blive drøftet.
Claus fortalte om deltagelsen ved konferencen SDG 8 i arbejde afholdt af Dansk Industri, LO/Ulandssekretariatet og 3F (Strategisk Partnerskab Konsortium hos Danida), som bar præg af en del rygklappen, et manglende fokus på partnerskaber og
hvad der skal til for at få opfyldt SDG 8, samt hvad der evt. er civilsamfundets rolle.
Fra CISUs sekretariat deltog Mette på dagen.
Kl. 13.45-14.00
4. Bestyrelsens deltagelse i konkrete arrangementer i 2019
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Bilag 4.1. Indstilling vedrørende bestyrelsens deltagelse i konkrete arrangementer i 2019 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen behandlede indstillingen om og lavede en indledende prioritering over
de større arrangementer i 2019. Det blev prioriteret at give alle i bestyrelsen mulighed for at deltage på civilsamfundets fællesdag. At der fra bestyrelsens budget tages midler til at betale fee for få inkluderet en workshop på CIVICUS International
Civil Society Week med to sydpartnere vedr. Domestic Resource Mobilsation i
samarbejde med Change the Game Accademy. Desuden besluttede bestyrelsen at
prioritere 2 bestyrelsesmedlemmers deltagelse til CIVICUS’ konference. De resterende midler på budgettet vil alt efter de pågældende arrangementers tematiske
relevans blive anvendt på deltagelse i 1-2 af disse arrangementer: European Development Days EU), Women Deliver Conference (WD) eller Global Perspectives
(ICSC). Forkvinden vil forsøge at få et møde med Women Deliver i New York for at få
mere information om indholdet. Derefter vil endelig beslutning blive taget.
Kl. 14.00-14.30
5. Status på DERF review samt forlængelse af kontrakt
Bilag 5.1. Indstilling vedrørende DERF kontrakt (vedlagt)
Bilag 5.1.a. DERF Review report (vedlagt)
Ansvarlige: Vibeke og Claus
Bestyrelsen gjorde status på DERF Review og opfølgende processer. Bestyrelsen besluttede på baggrund af informationer i indstillingen, givet til mødet samt vedlagte
review rapport, at CISU som del af sin forvaltning af DERF puljen 2017-20 indgår i
DERF management kontrakt for Fase 2 (2019-20), at da den nuværende kontrakt
dækker Fase 1 (2017-18). Derudover bakkede bestyrelsen op omkring, at fokus for
Fase 2 vil blive baseret på procesinkluderende strategiske konsultationer med UM
11.1.2019 og DERF Styregruppens strategiseminar 6. og 7.2.2019. Endelig besluttede Bestyrelsen, at der ikke skal finansieres nexus igennem midlerne i civilsamfundspuljen, men på sigt søges om ekstra midler til dette. Bestyrelsen var desuden positiv
over rapportens anbefalinger og roste det gode arbejde udført af DERF-temaet.
Kl. 14.30 – 15.10
6. Tilsagnshåndtering 2019
Bilag 6.1. Indstilling om tilsagnshåndtering i 2019 (eftersendes)
Bilag 6.1.a: Beregninger af tilsagnshåndtering 2019 og forslag for 2019-22 (eftersendes)
Bilag 6.1.b: Oversigt over programmer og estimerede bevillinger 2018-2022 (eftersendes)
Ansvarlige: Vibeke og Claus
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Bestyrelsen godkendte indstillingen om, hvordan CISU skal forhåndsfordele midlerne mellem de forskellige modaliteter i CSP samt loftet over de enkelte modaliteter.
Indstillingen byggede på tidligere års vurderinger, som erfaringsmæssigt er forholdsvist præcise. Dog blev det forklaret, at justeringer kan blive nødvendige, ifm.
endelig godkendelse af de 40 mio. klimamidler; herunder kan maksimumsgrænserne hæves for at undgå eventuelle afløbsproblemer. Bestyrelsen anbefalede, at det
sidste tidligst finder sted ved juni-monitoreringen. Bestyrelsen drøftede desuden
mulige løsninger på, at CISU fremover ville kunne absorbere eventuelle restmidler
fra UM.
Kl. 15.30 – 16.00
7. Opfølgning på puljereformen
Bilag 7.1. Indstilling vedrørende opdaterede retningslinjer i CSP (vedlagt)
Bilag 7.1.a. Opdaterede retningslinjer i CSP (vedlagt)
Ansvarlige: Vibeke og Claus
Baggrundsinformationerne i indstillingen informerede om hele buketten af tiltag,
som understøtter en bredere og bedre anvendelse af Civilsamfundspuljen, dvs.
hvordan CISU er med til at fremme målet i forenklingsdagsordenen. Et af disse tiltag
er de reviderede retningslinjer 2.0 for Civilsamfundspuljen, hvor de største ændringer omhandler en ny støtteform ’Små Indsatser’, hvor der er blevet forenklet hele
vejen igennem projektcyklus. Desuden er der flyttet rundt på nogle afsnit i retningslinjerne, nogle afsnit er taget ud og der er generelt sket mindre sproglige justeringer
og kommet flere forklarings-bokse. Bæredygtighedsbegrebet er som vurderingskriterium blevet opprioriteret. Til dette pointerede bestyrelsesmedlemmerne Runa og
Claus, at de fandt det nødvendigt, at bæredygtighedsafsnittet bliver udspecificeres
og gøres mere konkret, så medlemmerne kan have en chance for at forklare sig. Der
var ikke enighed om at ændre dette ift. selve vurderingskriterierne, men bestyrelsen anså det for vigtigt, at der bliver arbejdet med forståelsen af begrebet i både
skriftlige forklaringer og kapacitetsopbygning. Bestyrelsen kommenterede desuden,
at høringsperioden hos medlemmerne ikke var lang nok. Med mødets kommentarer
til dokumentet godkendte bestyrelsen de opdaterede retningslinjer for CSP, som er
en opfølgning på puljereformen 2017.
Kl. 16.00 – 16.20
8. Fortsættelsen af medlemsdialogen
Bilag 8.1. Indstilling vedrørende medlemsdialog i 2019 (vedlagt)
Bilag 8.1.a. Medlemsdialoganalysen, april 2018 (vedlagt)
Bilag 8.1.b. Opfølgning på medlemsdialogen 2017 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
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Bestyrelsen kom med inputs og godkendte indstillingen om fortsættelsen af medlemsdialogen i et nyt format i 2019. I hhv. foråret og efteråret 2019 vil CISUs sekretariat og bestyrelse besøge to regioner i Danmark. Dette igennem dialogmøder,
hvor en medlemsorganisation agerer vært, og hvor yderligere 3-4 andre medlemsorganisationer deltager. Regionerne, der er udvalgt til dialogen i 2019, er: Sønderjylland og Sydsjælland/Falster i foråret og Nordjylland og København i efteråret.
Kl. 16.20 – 16.45
9. Status og Perspektiver 2018-19
Bilag 9.1. Oplæg til disposition for Status og Perspektiver (vedlagt)
Bilag 9.1.a. Status og Perspektiver 2017-2018 (vedlagt)
CISUs journalistpraktikant Rebecca er redaktør på Status og Perspektiver 2018.
Kommunikationsmedarbejder Kim fremlagde på mødet forslag til næste års tema:
At det folkelige engagement kommer til udtryk både herhjemme og ude i verden, og
på den baggrund kom bestyrelsen med ideer til indholdet.
Kl. 16.45 – 17.00
10. Eventuelt
Bestyrelsen blev informeret om, at der er sendt udbud ud til fire leverandører omkring den nye database til CISU.
Bestyrelsen blev informeret om, at der er en ny feature på vej omkring ’unge’, som
udspringer af den tematiske rejse til Sierra Leone i foråret 2018.
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