Referat af bestyrelsesmøde
Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea
Mødekreds (referent). Bolette deltog til punkt 5. og 6. Relevante sekretariatsmedarbejdere deltog i monitoreringsdelen og seminar
Tid

28. september 2018 kl. 10.15-17.30

Sted

CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Aarhus C

Indkaldere Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype Ordinært møde + strategiseminar
Forplejning

Frokost, frugt og kage under mødet.
Middag med sekretariatet kl. 18 på Huset Carmel, Nørre Allé 23c

Kl. 10.15-10.20
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag 1.1. Godkendt referat af mødet 5. september (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte dagsordenen for dagens møde.
Referat fra sidste møde var med til orientering.
Kl. 10.20-10.40
2. Nyt fra sekretariatet
Bilag 2.1. Vejledning til håndtering af personoplysninger - til bestyrelsen, revideret
Bilag 2.2. CISUs Code of Conduct - revideret disposition (vedlagt)
Personalenyt: Rekruttering af ny medarbejder. Der kommer stillingsopslag op
28.9.2018, udvælgelse til samtale i uge 43, således der kan gennemføres samtaler
26. og 29. oktober. Ansættelsens start afhænger af næste bestyrelsesmøde den 28.
oktober ift. beslutning om budgetter, og dermed om der vil være de fornødne lønmidler.
Eksterne arrangementer: 5 medarbejdere deltager i Altingets Civilsamfundets dag;
De repræsenterer 5 grupper på sekretariatet: digitalisering, ressourcemobilisering,
frivillighed, privat sektor og ungenetværk. Runa og Katrine deltager fra bestyrelsen.
Jeef fortalte om CISUs samarbejde med Wilde Ganzen og Partos; Partos om netværk
for hollandske organisationer. Jeef fortalte desuden om et spændende samarbejde
med WACSI (West Africa Civil Society Institute), som igennem projektet Change the
Game arbejder sammen med Wilde Ganzen omkring lokal ressourcemobilisering.
Det er planlagt, at den ansvarlige for Change the Game ved Wilde Ganzen, kommer
på besøg for at introducere dette til CISUs medlemsorganisationer. Innovation
4Change, som Jeef også tidligere har haft diskussioner med, har også fokus på ressourcemobilisering og shrinking space. Søren vil 10. og 11. oktober besøge både
1

Partos, Wilde Ganzen og deltage i møde med Innovation4Change under besøg til
Holland. 31.10-2.11 er Erik og Jeef til ICSC (International Civil Society Centre) Global
Perspective Konference i Berlin, hvor et bredt udsnit af civilsamfundsorganisationer
vil deltage. Jeef orienterede desuden om, at nogle medarbejdere er ved at undersøge, hvordan CISU kan deltage ved International Civil Society Week i 2019, som afholdes 8.-12. april i Beograd.
Persondata-praksis for bestyrelsesmedlemmer. Bilag 2.1. Erik forklarede på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at der på baggrund af tidligere beslutninger ikke
vil blive lavet en udgave til CISUs medlemsorganisationer, men man kan lade sig inspirere.
CISUs Code of Conduct: Erik fortalte, at planen er ændret her, hvorfor godkendelse
af den CISUs nye Code of Conduct udskydes til bestyrelsesmødet i november. Bestyrelsen spurgte til vægten af CoC ift. medlemsorganisationer. Erik forklarede, at det
kommer an på afsnit. Nogle afsnit har direkte betydning for vores medlemsorganisationer, mens andre er mere internt for vores procedurer i CISU. Det vil fremgå af
dokumentet. Bestyrelsen spurgte ind til, om der vil blive lavet en ”pixi-udgave” af
denne; Erik svarede hertil, at alle 30 sider vil være relevant for medarbejdere og bestyrelse at læse. Bestyrelsen foreslog, at der bør være løbende læring omkring dette
emne; dvs. gentagelse af fx sikkerhedskursus, anti-korruption eller andet. Bestyrelsen spurgte til, om der vil være store ændringer på baggrund af den nye CoC. Erik
forklarede hertil, at det meste er opdateringer af allerede eksisterende papirer –
mens safeguarding og klagesystemer er de to steder, hvor det vil skabe større ændringer. Bestyrelsen spurgte ind til de nuværende processer omkring dette område;
Erik svarede hertil, at det er en del af oplæring af nye medarbejder, samt fx ifm.
semesterstart. Bestyrelsen spurgte ind til kommenteringsprocessen af den nye CoC;
Erik fortalte, at dette vil bestyrelsen blive vejledt i, når den sendes ud mandag den
5. november, med mulighed for skriftlig kommentering indtil den 15. november.
Nyt om IATI: Erik fortalte angående IATI, at CISU nu er registreret i IATI systemet,
hvilket er noget CISU og andre har fået påbud om. Erik forklarede, at det er problematisk, at UM ikke vil indføre en nedre grænse ift., hvem der skal registrere i systemet. Dette er meget urimeligt, og CISU vil tage dette videre på ledelsesniveau i UM.
Klimamidler: Jeef har fulgt op med Udenrigsministeriet. Det ligger nu i finansudvalget – vi forventer at få bevillingsbrev om et par uger eller måneder, og foretager os
ikke noget i forbindelse med dette, før brevet kommer.
Globalt Fokus; Erik fortalte om strategiseminar i Globalt Fokus’ styregruppe. Det er
vanskeligt at sige, hvad der kommer ud af det. 1) Det var rigtig vigtigt socialt, at lære
hinandens og vores fælles kontekst at kende. 2) Der mangler noget governancestruktur – dvs. struktur omkring, hvordan styregruppen styrer Globalt Fokus. 3) Hvis
vi vil noget politisk sammen, så må det ske igennem to nye måder; Der skal for det
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første fokuseres på nogle få konkrete fælles budskaber, fx op til et folketingsvalg
med konkrete forslag til et regeringsgrundlag uanset hvilken regering; og for det
andet, at være mere faciliterende for at lægge ressourcer og faglighed ind i nogle
processer i stedet for at være udøvende i disse processer. Der er generalforsamling i
Globalt Fokus i november. Elevatortalen omkring forskellen mellem CISU og Globalt
Fokus vil også være på dagsordenen til bestyrelsesmødet i november (efter der har
været fællesmøde for CISU og GF på sekretariatet i november). Jeef tilføjede, at der
er tre opmærksomhedspunkter ift. Globalt Fokus; for det første har de mistet en del
medarbejdere og er derfor mange nye i bemandingen, for det andet er der tendenser til, at de kan udvikle sig til at blive SPAernes forening og for det tredje, og så er
de ved at undergå et review. De har på det seneste fået nogle tillægsbevillinger til fx
at arbejde med SEA og CS råderum. Tendensen til, at udviklingsområdet er ved at
centralisere sig meget i København og Globalt Fokus’ rolle heri, blev diskuteret.
Der er blevet fastsat dato for finansielt tilsyn med KFU og HMC den 10.10.2018.
DERF-Review: Jeef fortalte, at 2. fase af reviewet er ved at være gennemført. 1. fase
bestod af fact finding i sidste uge her på sekretariatet; og 2. fase, at de nu har talt
med CISUs brugere. 3. fase er, at Jeef og Signe i næste uge rejser til Uganda. 4. fase
bliver, at de skal skrive rapporten; de kommer derfor på besøg igen den 22.oktober
til ’debriefing’ og sender samme uge rapport-udkast til kommentering. Endelig rapport forventes færdig i starten af november. Derefter ligger managementresponsen, som vi er særligt fokuseret på, da vi gerne vil arbejde for at åbne op for,
at vi kan få udvidet CISUs mandat til at komme længere ind i Nexus-området. Dette
kræver en stærkere politisk ramme.
Kl. 10.40-10.50
3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Nyt om studieturen: Andrea fortalte, at fly og hotel er booket. Claus fortalte, at
programaftalerne er ved at komme på plads.
Nyt om IFU: Vibeke fortalte, at hun har været til IFUs dialogmøde – mest med
NGOer, men også med virksomheder. Christoph fra sekretariatet var også til stede.
IFU er ikke så relevant for CISUs organisationer, da beløbende er for store. Fonden
forholder sig til SDGerne også ift. menneskerettigheder, klima, køn mv. Der er fokus
på virksomhedernes investeringer i DAC lande; hvor spørgsmålet nu er, hvordan der
følges op. Der var på mødet en del spørgsmål ind til konkrete projekter, som har
været støttet af IFU, men som ikke levede op til rettigheds- og SDG-tænkningen. Vibekes fornemmelse var, at de havde lært af disse tidligere sager. Claus spurgte ind
til, om de har nogle folk, som hjælper dem til at vide mere om disse områder, som
fx indfødtes rettigheder, bæredygtighed mv. Vibeke svarede, at det ligger mere hos
virksomhederne, hvor IFU stiller krav til, at de også får viden herom. Bestyrelsen foreslog, at IFU kunne opfordres til at gøre brug af CISUs verdenskort, ift. hvilke orga3

nisationer, der arbejder i områder, hvor de virksomheder har fået investeringer til
at starte noget arbejde. Dette kunne skabe et fint samarbejde på tværs af sektorer.
Katrine og Claus fortalte desuden om deltagelsen ved et Ghana netværksmøde omkring samarbejde med privatsektoren, hvor Flemming Sørensen fra Africa Innovation Network var gæst. Her blev der lagt vægt på, at ordet samarbejde kan være bedre at bruge frem for partnerskaber. Desuden blev Nordekon præsenteret, hvilket
gruppen omkring ressourcemobilisering på CISUs sekretariat vil undersøge, hvorvidt
det kunne være relevant for CISUs medlemsorganisationer.
Access to Innovation; Vibeke har sendt noter ud angående dette.
Helle har ifm. Helsinki-komiteen været til konference i forummet: Organisationer
for sikkerhed og samarbejde. Der var en række side-events til denne konference;
som kunne være interessant at blive en del af.
Kl. 10.50-11.20
4. UM afrapportering 2017
Bilag 4.1. Indstilling vedrørende UM afrapportering 2017 (vedlagt)
Bilag 4.1.a. Draft UM afrapportering 2017 SAMT 4 tilhørende bilag (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Jeef forklarede, at UMs administrative retningslinjer blev redigeret 1. januar 2018,
hvilket betød, at der blev tilføjet nogle dele i afrapporteringen, som tidligere lå under rulleplanen. Der er udover formalia også en række praksisser omkring indsamling af data. Outcome Challenge 1-7 er afrapportering på CISUs resultatrammeværk,
hvilket pt. er under revision på baggrund af den nye 2018-2021 strategi. Mht. forenklingsdagsordenen er der også et MogE-system, som måler på dette. Indtrykket
fra 2017 ift. forenkling er, at det går i den rigtige retning. Der er desuden blevet lavet en kvantitativ analyse ift. målopfyldelse afrapporteret af bevillingshavere. Den
overordnede målopfyldelse ligger på 87,4 %, som desuden er blevet opdelt ift. udviklingstrekanten. Derudover er der også noget mere kvalitativt; herunder medlemsdialogen. Jeef afsluttede med, at kommentarer til afrapporteringen er velkomne på indeværende møde, men også på mails efterfølgende.
Bestyrelsen kommenterede, at det var en letlæselig og velskrevet rapport. Bestyrelsen spurgte ind til, om UM er indforstået med, at der anvendes nye retningslinjer.
Jeef forklarede, at dette er de allernyeste retningslinjer fra 1.1.2018 fra UM; I forhold til de formelle krav til afrapporteringen, opfylder vi mere end forventet.
Bestyrelsen spurgte, hvornår en rådgivning tæller med; dvs. gælder det også ift. telefonopkald? Jeef forklarede, at der er forskellige kategorier; et telefonopkald på
mere end et kvarter tælles med; derudover inddeles rådgivninger i forskellige typer.
Jeef tilføjede, at et fald i rådgivninger i 2017 kan forklares ved både længere sygdom
og dødsfald blandt medarbejderskaren dette år.
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Bestyrelsen kommenterede desuden, at der også er meget i denne afrapportering,
som kunne være interessant information for CISUs medlemsorganisationer, evt. i et
mindre format. Bestyrelsen roser rapporten; Den viser, at der sker meget, og at CISU har tæt hold i medlemmerne. Roser desuden, at der også kommer nogle kommentarer til UM omkring inddragelsen af CISU. Bestyrelsen kommenterede hertil, at
det ikke kun handler om en centralisering omkring København; det handler også om
målgruppen og inddragelsen af også de mindre organisationer. Det er også vigtigt at
have fokus på styrken af det, man kan få ved at have alle typer organisationer med.
Bestyrelsen kommenterede desuden en fejl i en sætning. Jeef forklarede, at rapporten vil blive gennemlæst inden den sendes ud.
Bestyrelsen godkendte udspil til UM afrapportering for 2017 med ovenstående bemærkninger.
Kl. 11.20-11.50
5. Budgetrevision 2018
Bilag 5.1. Indstilling budgetrevision 2018 (vedlagt)
Bilag 5.1.a. Foreningen samlet inkl. bestyrelsen(vedlagt)
Bilag 5.1.b. Civilsamfundspuljen (vedlagt)
Ansvarlig: Claus
Bolette fortalte om budgetrevision for foreningen samlet, at det er et lille revisionsforslag, men eftersom det er på over 10.000 kr., er det stadig til bestyrelsens godkendelse. Indtægtsdækkende virksomhedsbudgettet er nedjusteret fra 75.000 kr. til
40.000 kr., hvilket bl.a. er dækket af højere kontingent samt regulering af budgettet
til generalforsamlingen, hvor udgifterne er afholdt for i år. Overordnet går det godt.
Det er kun ift. IT-udgifter, at vi er presset. Angående bestyrelsens budget er der en
fejl i excel-formlen, men dette er rettet i bilagsmappen. Generalforsamlingsposten
er justeret, da det var billigere end budgetteret. Der ligger stadig 30.000 kr. i hhv.
buffer til kommunikation og politisk info, 4.000 kr. som ikke er budgetteret til særlige aktiviteter, samt studietur, som en af efterårets udgifter. Bolette forklarede foreningsbudgettet.
Angående budgetrevision for CSP, fortalte Bolette, at forbruget har været lavere
ved rejseudgifter i foråret, mens dette vil opvejes i efteråret. Dette gælder også for
kapacitetsopbygning, hvor der er nogle udgifter, som venter i efteråret. Revideret
budget for CSP: IT budgetteret med 75.000 kr. til at dække udgifter angående GDPR
og IT-support. Derudover 125.000 kr. til den eksterne dataanalyse, som leder frem
til en kravspecifikation, der skal bruges i et udbud angående nyt IT-system. Workshops bliver færdige i oktober, analysen kommer omkring uge 44, derefter laves en
krav-specifikation, som sendes i udbud i november/december. Derudover er der
budgetteret med ekstraudgifterne til barsel indtil slutningen af 2018. Bestyrelsen
spurgte til budgetterne for 2018-21, og om der her også er indregnet selve imple5

menteringen af de nødvendige IT systemer/setup, til at understøtte en ny database.
Sekretariatets forslag til budgetrevision er konservativt, hvilket betyder, at der ikke
er budgetteret med udgifterne til nyt IT system, da vi er i gang med at analysere behov og løsningsmuligheder med det nye eksterne IT support firma. Det blev aftalt,
at IT-teamet sammen med det eksterne IT support firma vil udarbejde en indstilling
til opgradering/udvikling af de grundlæggende systemer, herunder servere, dataopbevaring, licenser mv. for at kunne arbejde mest effektivt allerede i 2018. Budgettet for 2019-2021 omfatter estimatet for implementering af den nye database,
med afskrivninger henover 3 år, men hvor de faktiske udgifter forventes hovedsageligt at finde sted i 2019.
Bolette viste bestyrelsen overblikket over budgetrevisionerne. Bestyrelsen spurgte
ind til, at der ved mange poster ser ud til at være en del underforbrug, og om vi er
sikre på, at dette bliver brugt inden årets udløb. Bolette og Jeef forklarede de enkelte linjer, hvor underforbruget er højt; fx rejseudgifter og kapacitetsudvikling. Heri
ligger også nogle tekniske forklaringer i, at der i slutningen af året fordeles udgifter
til TimeOut (timeregistreringssystemet) og Navision (Økonomistyringssystemet)
imellem CSP og forening, da systemerne dels er i henhold til krav fra Udenrigsministeriet og dels understøtter foreningens virke. Erik tilføjede desuden, at budgetrapporterne har været rundt i alle grupperne, som har taget stilling til, hvad pengene
skal bruges til i løbet af efteråret. Jeef tilføjede desuden, at der i efteråret vil være
flere arrangementer med eksterne oplægsholdere mv. – derudover vil der komme
eksterne ind ift. at opbygge vores egen kapaciteter inden for e-learning.
Bestyrelsen spurgte, om det ikke var smartere at bruge mere af budgetreserven på
IT-området, da vi ved, at dette er et område, hvor der venter mange udgifter. Erik
medgav, at det kunne være en idé at hensætte disse penge til IT-området; så skal
bestyrelsen blot vide, at disse penge vil være ”låst” fast til IT-området. Erik tilføjede,
at hvis vi står ifm. tilsagnshåndteringen og mangler penge svarende til budgetmargin, så ville det blive relevant at tage nogle af disse. Claus, kasserer, fortalte, at budgetmargin er en procentsats vi selv har sat, og vi låser os kun fast for et år af gangen. Bestyrelsen spurgte ind til, om der er udgifter på IT-området, som det ville give
mening at flytte penge fra budgetmargin over til. Bolette forklarede, at der er store
behov inden for IT-området, som kommer til at koste. Og tilføjede at vores ITsupport firma er ved at udarbejde en anbefaling til os, hvilket bestyrelsen selvfølgelig bliver præsenteret for, når den er klar.
Bolette forklarede angående FVR, PKM og PNB, at disse fortsætter på eksisterende
budget, eftersom der ikke er væsentlige afvigelser i forbruget i forhold til budgettet.
DERF; her kommer et revideret budget ifm. styregruppemøde i november, men der
forventes stadig at bruge stort set 100 %. FVR første ansøgningsrunde er gennemført, bevilliget penge på 2,4 mio. kr.. 72 % brugt i september (året er skævt, da vi
startede i december 2017). Tallene herfor blev vist under Bolettes præsentation.
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Bestyrelsen godkendte indstilling om budgetrevision for 2018 med følgende bemærkning: Vi vil arbejde med at konkretisere behovet ift. allerede at kunne anvende budgetmargin i 2018 til at styrke IT-området.
Kl. 11.50 – 12.20
6. Rulleplan for 2019-22
Bilag 6.1. Indstilling vedrørende UM Rulleplan 2019-22 (eftersendes)
Bilag 6.1.a. Draft UM Rulleplan 2019-22 (eftersendes)
Bilag 6.1.b. Beskrivelse af CISUs organisation og virke (eftersendes)
Bilag 6.1.c. CISUs strategi 2018-2021 (se bilag 9.1. til dette møde)
Bilag 6.1.d. Noter til budgetoplæg 2019 (inkl.2018 budgetrevision og overslagsbudget 2020-2022) til HMC (eftersendes)
Bilag 6.1.e. CSP Budget 2019 (inkl. 2018 budgetrevision og overslagsbudget
2020-2022) til HMC (eftersendes)
Bilag 6.1.f. PKM Budget 2019 til HMC/MKL (eftersendes)
Bilag 6.1.g. PNB Budget 2019 (inkl. budget 2020) til HMC/EUN (eftersendes)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Overordnet ift. budget: 2 % satsregulering på løn, 2 mio. kr. til IT-området i 2019-21
samt regulering af budgetreserver.
Bolette forklarede, at af specielle ting til budget 2019 kan siges: Overenskomstreguleringerne samt udgifter ift. den nye ferielov. Der fastholdes 2 % stigning i budget i
forhold til timefakturering ved UM, hvilket nogle år er for lidt og andre år er for meget. Bestyrelsen spurgte ind til udgifterne ift. den nye ferielov, hvortil Bolette forklarede, at vores bogholder Lis skal på kursus om dette, hvorefter der vides mere.
Barslen ved en forvalter er indregnet for 2018. IT for 2018 er også med. Samt IT ift.
2019: Her forventes de fleste udgifter at ligge, men i henhold til lovgivning må dette
gerne afskrives over tre år (da det er en særlig stor softwareløsning). Dette kan muligvis også afskrives over 5 år, hvilket dog kan være vanskeligt netop ift. softwareløsninger, som mister værdi over tid.
Bolette forklarede, at midler til puljebevillinger fortsat fastholdes på 95 %. Promidler og administration: her vil der være små ændringer, da de beregnes som % af de
andre udgifter. Bestyrelsen spurgte ind til, om UM siger noget til procentsatsen for
budgetreserver; hertil svarede Erik, at dette anses som absolut rimeligt; det er i
langt højere grad, medlemmerne vi tænker på her. Bestyrelsen spurgte også ind til,
om der er regler for, hvad administrationsudgifter må bruges til. Erik forklarede her,
at der er en skillelinje inde i de administrative retningslinjer mellem, hvad der ikke
må skrives ind andre steder i budgettet og/eller afregnes, fx timer til møder med
Udenrigsministeriet osv. – dvs. i princippet har bestyrelsen beføjelse til – inden for
de fastlagte rammer – at beslutte hvorledes administrationsbidraget skal anvendes,
men der er udgifter, som kun kan stå under administration og ikke andre steder i
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budgettet. Bestyrelsen spurgte, hvad muligheden var for øget budgettering til
kommunikationsinitiativer, da der blandt bestyrelsesmedlemmer er en interesse for
at øge midlerne til dette område. Erik pointerede, at dette også vil være en del af
mødet i oktober.
PKM afsluttes helt i 2019. Heri ligger blot midler til lønninger til afslutning ifm. afsluttende rapporter. Vi har bedt om, at overføre resterende midler til CSP, men afventer stadig svar fra UM.
PNB: Revideret budget for 2018, samt afslutning i 2019 og 2020. Der vides endnu
ikke, om der kommer midler retur her, men ellers går det op.
Erik forklarede overordnet om rulleplanen; at det er en balancegang mellem strategi og konkrete planer, der udstikker en retning samt legitimitet overfor ministeriet
for CISU`s ageren. Der er kommet mere fokus på det organisatoriske plan; dog med
al basisinformation om CISU i første bilag. Kapacitetsopbygning, retningslinjeændringer, nye punkter omkring kommunikation, samt en konkretisering af udviklingssamarbejde – ift. WACSI og andre nye samarbejdspartnere, som vi er ved at etablere – dette er nogle af de centrale punkter, derudover er der også rigtig meget business-as-usual.
Bestyrelsen kommenterede at rulleplanen følger vores 2018-21 strategi rigtig fint,
derfor er det også nemt for os at være enige i. Derudover havde bestyrelsen et par
rettelser og forslag til sproglige opstramninger. Bestyrelsen roste, at det er et rigtig
godt dokument; Flot med meget om SDG’er og målbarhed, som argumenterer flot
for vores eksistensberettigelse. Også godt med et par svirp til UM ift. forenklingsdagsordenen og inddragelsen af hele DK, også de små organisationer, samt at der
fra UM ikke kommer nok omkring engagerende kommunikation/oplysning i DK.
Bestyrelsen godkendte udspil til CISUs rulleplan med UM for 2019-22 med de eventuelle pointer, der kunne komme i eftermiddagens monitorering og seminar, samt
ovenstående bemærkninger.
Kl. 12.20-12.30
7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Kl. 12.30-13.00 Frokost
Kl. 13.00-14.00
8. Monitorering
Bilag 8.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)
Bilag 8.2. Cases, Privat Sektor samarbejde (vedlagt)
Ansvarlige: alle
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Bestyrelsen roste statusdokumentet fra sekretariatets grupper; der er ikke spørgsmål hertil. Bestyrelsen mødtes med relevante medarbejdere med henblik på monitorering af det sidste halve års arbejde i sekretariatet:
CIVIMUS CSP-MI/UDV/SAM (med deltagelse af Maria H. og Mette)
Med særligt fokus på Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling
CISUs Strategi 2018-21, aktuelle temaer: Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling
Demokrati fremmest bedst med en bred folkelig deltagelse, og når partnerskaber mellem danske og
internationale organisationer indgår i alliancer, netværk og brede samarbejder med andre aktører.
Disse andre aktører kunne være sociale bevægelser, tænke tanke, aktivistiske grupper og samfundsinstitutioner. CISU vil facilitere, at der opstår flere og nye typer af samarbejde med mange forskellige
aktører for at fremme demokratisk udvikling.

CIVIMUS-gruppen fortalte om fokusområdet ’folkelig deltagelse og demokratisk udvikling’, som ikke udelukkende hører under gruppens men også resten af sekretariatets arbejde. I øjeblikket har gruppen særligt fokus på revision af retningslinjer, derfor er netop dette område om ’folkelig deltagelse og demokratisk udvikling’, noget
der ligger på planen til starten af 2019, hvorfor diskussionen i dag, ligger på et godt
tidspunkt. I februar var der intern kapacitetsopbygning med besøg af Lene Andersen
omkring Nordic Secret. Jacob arbejder pt. på, at få endnu et arrangement med hende i starten af 2019 (efter bestyrelsesmødet er dette arrangement blevet fastsat til
den 7.januar kl. 9-12, hvor bestyrelsen også er meget velkommen til at deltage). Et
andet område handler om, at udfylde nogle af disse begreber, fx medborgerbegrebet – hvilket der særligt arbejdes på i forbindelse med tydeliggørelse af begreberne
i revisionen af retningslinjerne, hvor der også kommer flere eksempler, som udfolder disse begreber som ’demokrati’, ’deltagelse’, ’medborgerskab’ mv. Maria H. fortalte desuden om Ressourcemobilisering – her sættes der fokus på samarbejde med
andre aktører, og at ressourcer er andet end penge. Dette er ikke direkte demokratisk udvikling – men handler om at samarbejde med andre aktører og brede blikket
ud.
Gruppen fortæller desuden, at der har været shrinking space diskussioner internt
samt besøg fra WACSI, hvor der både var fokus på lokal ressourcemobilisering, men
også omkring shrinking space. Her har CIVIMUS ikke været initiativtager, hvilket også viser, at det er et område, som ligger bredt i sekretariatets arbejdsområder.
Gruppen afsluttede med at fortælle, at planen fremover er at fokusere retningen
inden for dette område. I pipeline er: Lene Andersen arrangementet; Større event
omkring Kreativ Aktivisme; Samarbejde med Beautiful Rising – som har lavet tool-kit
til mobilisering, træningsprogram, spil mv. Det kunne være interessant at undersøge, om de kunne inviteres hertil for at komme med inspiration til kreativ aktivisme.
Gruppen tilføjede, at der også er et interessant område omkring samarbejde med
sociale bevægelser, som kan være vanskeligt at gribe. Det er også et spørgsmål ind i
hele CISUs ansøgningsprocesser, hvor der lige nu ikke er muligheder for mere ufor9

melle organiseringer. Et første skridt her er at skulle definere sociale bevægelser. Et
andet link handler om området frivillighed, det vil sige de demokratiske strukturer i
de danske organisationer / et levende foreningsdemokrati i ens egen forening.
Bestyrelsen kommenterede hertil, at det nogle gange opleves vanskeligt at komme
igennem med en ansøgning, hvis man ikke formelt er en organisation endnu;
spørgsmålet er, hvordan vi kommer ned til græsrødderne, støtter op om de uformelle dele af civilsamfundet. Erik tilføjede, at der fra UM er nogle retningslinjer,
som giver os en kant ift., at der ikke kan finansieres sociale bevægelser – det handler mere om samarbejder og understøttelse af sociale/græsrodsbevægelser. Mette
nævnte i denne sammenhæng et konkret projekt, Masanga, partneren er lokale
samfund, hvor målet er at opbygge community based organisations; dette er et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre, ift. partneren i projektet. Bestyrelsen diskuterede grænseområdet omkring at være en del af civilsamfundet, men ikke være
en del af det officielle civilsamfund, hvis man for eksempel er en ny bevægelse. Det
handler om principperne omkring at tage de mindre organisationer med; vi ønsker
at understøtte et levende civilsamfund, hvor der er plads til, at nye ideer opstår.
Jeef kommenterede hertil, at demokratiet skal afspejles i noget, vi kan støtte, men
det skal ikke begrænses af dette; vi skal tænke ud over dette. 2/3 af vores medlemmer har ikke bevillinger. Det er ikke alt, der nødvendigvis skal støttes økonomisk. Civilsamfundet er et mål i sig selv pga. demokratiudvikling.
Runa/Bestyrelsen pointerede, at dette er enormt vigtigt, da vi også står over for en
af-legitimisering i civilsamfundet. Det kunne være meget interessant at kigge på,
hvordan man kan hjælpe til at øge civilsamfundets legitimitet – se på hvad udfordringen og mulige løsninger er hertil.
Erik udfoldede desuden, at de seneste tre tilsynsbesøg har handlet om en organisering af ikke-organiserede folk ude i lokalsamfundet – dette foregår, det er interessant at se på, hvordan dette foregår. Her handler det også om, at sørge for at penge
rykker fra lokalkontoret og videre til de mennesker, som det drejer sig om.
POL-gruppen (med deltagelse af Kim, Rebecca og Andrea)
Med særligt fokus på Folkelig deltagelse i samfundsdebatten
CISUs Strategi 2018-21, aktuelle temaer: Folkelig deltagelse i samfundsdebatten
Den offentlige tilgang og støtte til udviklingssamarbejde gøres mere og mere til et politisk spørgsmål.
Det er derfor vigtigt, at civilsamfundet i samarbejde med andre aktører tager stærkere del i den offentlige debat og sikrer den folkelige, politiske og faglige indflydelse. CISU vil understøtte, at medlemsorganisationerne, gerne sammen med andre aktører, involverer sig mere i den politiske og faglige debat. CISU vil selv søge at påvirke beslutningstagere for at skabe bedre vilkår for det folkelige
engagement i udviklingssamarbejde

Kim fra POL-gruppen fortalte, at der ofte kommer overlap mellem kommunikationsog POL-gruppen. Dette fordi både medarbejdere og opgaver overlapper. Kim præ10

senterede Rebecca, CISUs nye journalistpraktikant, som startede i august 2018.
POL-gruppens opgave er, at påvirke beslutningstagere. Gruppen har et rigtig godt
grundlag, som der er blevet arbejdet med over en længere periode. POL-gruppen
har vurderet, at CISU har mindre indflydelse optil og under et valg; det er der ikke
midler nok til. Til gengæld har det meget bedre effekt, at sætte ind umiddelbart efter et valg. For et par år siden blev der lavet et princippapir omkring politisk interessevaretagelse, dette papir vil POL-gruppen i efteråret genbesøge, for både at opdatere og se på, hvordan det konkret skal udmøntes i det/de kommende semestre.
Desuden vil gruppen forberede og forbedre vores hurtige respons ift. at kunne svare på eventuelle negative udmeldinger angående civilsamfundsområdet eller udviklingsbistanden. Desuden har vi fået adgang til en blog på globalnyt/altinget, som vil
stå i Kims navn, hvor der vil komme klare holdningsudmeldinger. I første blogindlæg
vil der refereres til Maria Moldes holdninger omkring vækst ind i SDGerne. Bestyrelsen spurgte ind til, om det kan rykke så meget at have blog ved globalnyt/altinget,
når det således kun taler til mennesker inden for vores eget felt. Kim forklarede, at
det også kan være godt at udnytte denne platform, hvor vi kan komme ud med vores ’nørdede’ holdninger inden for vores eget felt. Desuden vil det ikke kun være
personer, som allerede deler vores egne holdninger, som er til stede på disse platforme. Bestyrelsen diskuterede med gruppen målgruppen for forskellige former for
kommunikation. Bestyrelsen roste CISUs verdenskort med gode historier fra medlemsorganisationernes arbejde. Kim pointered, at der kan lægges mange ambitiøse
strategier ift. kommunikationsarbejde og politisk interessevaretagelse; men heri ligger også, at der skal prioriteres midler til dette område, før alle disse gode ideer kan
blive til virkelighed.
Bestyrelsen foreslog, at det ved Altinget kunne være vigtigt, at der blev kommenteret hver gang, der er en åbning til at komme med inputs. Kim svarede, at dette ville
vi godt kunne gøre – det betyder dog, at der ville være andet, vi ikke skal gøre. Erik
kommenterede desuden, at det ikke kun handler om, at CISU skal deltage mere i
samfundsdebatten, det handler også om, at vores medlemsorganisationer deltager i
samfundsdebatten. Det handler ikke kun om oplysningsarbejde.
Kim tilføjede, at der arbejdes på et samarbejde med Altinget omkring at formidle
både kurser (fx om PR, kommunikation mv.), dele artikler og andet med medlemsorganisationer, samt ift. at kunne afholde en konference. Til slut fortalte Kim, at CISU bliver 25 år i 2020. Her planlægges at afholde et ‘civilsamfundets folkemøde’
ifm. CISUs generalforsamling den 16-17.april 2020. Bestyrelsen spurgte ind til at
skabe omtale omkring CISU ifm. 25 års jubilæum; en stor kampagne på samtlige
platforme, så det kan skabe større kendskab til CISU. Dette kræver selvfølgelig ressourcer; både fordi det kræver folk at skrive respons/deltage i samfundsdebatten;
desuden har vi 270 medlemsorganisationer, som ikke har kapaciteten til selv at skabe det, men som ville kunne være en adgang til, at de kan sende det videre. Besty11

relsen pointerede desuden, at vi kan bruge vores medlemsorganisationer til at videregive kommunikation, som vi har skabt.
Privat Sektor Samarbejde (delt.: Lotte, Mette og Christoph)
Med særligt fokus på Samspil med den private sektor om reduktion af fattigdom
Strategi 2018-21, aktuelle temaer: Samspil med den private sektor om reduktion af fattigdom
Reduktion af fattigdom er et vigtigt mål, som civilsamfundet ikke kan opnå alene. I samarbejde med
andre aktører kan der skabes nye tilgange med stærke og bæredygtige resultater. CISU vil bidrage til,
at medlemsorganisationerne bliver bedre klædt på til at indgå i partnerskaber med andre aktører,
herunder større såvel som mindre private og socialøkonomiske aktører.

Privat Sektor-gruppen startede med at vise en video omkring et samarbejde mellem
Ingeniører uden Grænser og Rambøll. Dette er et tematisk område, som CISU har
arbejdet med i en del år, men vi har famlet lidt og ikke rigtigt kunnet komme ud
over rampen. I starten af 2018 har gruppen haft en snak omkring, hvad vi ved noget
om, hvad vi har lyst til at lave, og hvad vores medlemmer har brug for. Gruppen
kom frem til, at PS-gruppen internt havde brug for at samle informationer samtidig
med, at gruppen opbyggede netværk og lavede stakeholder-mapping, hvilket fortsat gøres løbende. Derudover ift. medlemsorganisationerne er hjemmeside og nyhedsbrev en kanal til at klæde organisationerne bedre på til at indgå i partnerskaber
med andre aktører/privat sektoren. Ordet ’partnerskaber’ kaldes ’samarbejder’ i
stedet.
Gruppen listede op, hvilke aktiviteter der havde været i 2018 og vil komme i den
sidste del af året. Gruppen fortalte ligeledes om de cases, der var blevet udarbejdet
omkring samarbejde mellem privat sektoren og CSO’er. Gruppen opfordrede til, at
hvis bestyrelsen kender til gode cases (omkring samarbejder, ressourcemobilisering
mv.), så må den meget gerne komme med dem; så vi kan have en bred palet både
til vores medlemsorganisationer, men også til andre stakeholders. Målretning af
dette til andre stakeholders vil der blive arbejdet videre med. Den lange række af
aktiviteter på dette område i 2018 afspejler, at gruppen har meget fokus på kapacitetsopbygning, undersøger hvilke samarbejdsorganisationer, der eksisterer, samt at
få dette fortalt til vores medlemsorganisationer. Der gives inspiration til at gå til andre aktører, end hvad man ellers ville have tænkt på. Dette arbejde omhandler ikke
vores retningslinjer i CISUs puljer. Disse diskussioner er uden om pulje-snak; Dette
er kapacitetsydelser. Der foregår stadig en afsøgning af, hvad vi og CISUs medlemsorganisationer skal med dette område. Der er også fokus på at få redigeret og opdateret hjemmesiden på dette område. Der tænkes også at ske en nytænkning ift. kapacitetsopbyggelse på dette område; om man evt. kunne lave et form for læringsforløb for medlemsorganisationer i stedet for en lang række af adskilte fyraftensarrangementer. Der er også overvejelser om, at CISUs medlemsorganisationer spænder enormt bredt på dette område; hvorfor det er vanskeligt at ramme noget meningsgivende.
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Bestyrelsen kommenterede, at det var meget positivt, at der tænkes på, hvordan
gruppens område kommer ind som konkret kapacitetsopbygning til medlemsorganisationerne. Bestyrelsen kommenterede også, at det var meget givende at vise en
video; og at dette ville være rigtig godt at lave mere af. Bestyrelsen spurgte desuden ind til, om gruppen er ved at få et klarere billede af, hvad man kan på dette område. Gruppen responderede, at det kan gøres på mange forskellige måder; det
handler også om at acceptere, at det er på mange forskellige niveauer – det behøver ikke være på et højere niveau af større strategiske samarbejder. Det er fint at
italesætte, at det kan gøres og er meget givende på et mindre niveau. Gruppen fortalte, at udforskningen også har givet indblik i, hvad CISU ikke kan på dette område.
Det er en løbende diskussion. Noget helt konkret kan være at kigge på ’værdikæder’
og kapacitetsopbygning på dette område; men dette er kun én samarbejdsform og
afhænger af, at der er tale om et konkret produkt – det er anderledes, når der tales
om fx kvinders rettigheder. Bestyrelsen spurgte ind til, hvor meget privat sektor i
Syd fylder. Gruppen svarede her; at der er noget andet på spil her – på nogle områder er det mere komplekst, på andre er der nogle flere muligheder (markeder). Bestyrelsen spurgte desuden, om der kunne laves et komprimeret forløb for nogle enkelte organisationer. Gruppen svarede hertil, at det også er i tankerne. Bestyrelsen
kommenterede desuden, at det også kan være interessant at spørge virksomhederne, hvor deres grænser for samarbejde ligger. I tråd med dette kunne det også være
interessant at se på, hvad der mere generelt sker inden for erhvervsområdet.
Kl. 14.00- 17.30 (med indlagt kaffe/kagepause)
9. Seminar | CISUs fælles fortælling
Bilag 9.1. CISUs strategi 2018-21 (vedlagt)
Bilag 9.2. Referatudklip pkt. 6, 7, 8 den 5.9.2018 og pkt. 6 den 27.6.2018 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Ud fra CISU 2018-21 strategi samt afklaring af vores fælles udgangspunkt og vores
mål identificeredes hovedbudskaber om CISU henvendt til forskellige målgrupper.
Først blev en rettighedsbaseret tilgang og bæredygtighedsbegrebet i Verdensmålene diskuteret, dernæst blev CISUs nye forandringsfortælling præsenteret til kommentering og diskussion. Til slut blev det diskuteret, hvilke hovedbudskaber om CISU, der er vigtig at huske i snakken med tre forskellige målgrupper (medlemmer,
samarbejdspartnere samt beslutningstagere) på baggrund af seminarets diskussion
af vores fælles udgangspunkt samt vores mål.

Se bilag 1 for noter fra dette seminar.
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