Referat af bestyrelsesmøde
Mødekreds

Bestyrelsen (- Katja) + Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent). Bolette deltager i punkt 5 og 6 om økonomi.

Tid

4. marts 2019 kl. 12.30-17.30

Sted

Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København

Indkaldere

Katrine, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Frugt og kage under mødet.

Kl. 12.30-12.35
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmødet 1.2.2019 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Referat fra mødet 1.2.2019 var
med til orientering.
Kl. 12.35-13.00
2. Nyt fra sekretariatet
Personalenyt: Karla kommer tilbage efter barsel 1.4., hvilket medfører at Janne
(barselsvikar) stopper. Overenskomstforhandlingerne er i gang, hvor målet er, at de
vil være gældende fra 1.4.2019.
Nyt fra monitoreringsbesøg fra EU til FVR: En konsulent ansat af EU var på besøg
hos CISU, som den ledende organisation i FVR. Dette har givet positive tilbagemeldinger, dog er den endelige rapport endnu ikke klar.
Intrac resultatrammeværk-analyse, herunder HMC møde: Intrac er blevet bedt af
HMC, om at analysere resultatrammeværkudformning – med særligt fokus på
SPA’erne med hensyn til, at der skal laves nye aftaler i 2022; men også puljeorganisationerne CISU og DUF blev interviewet i denne sammenhæng. CISUs brug af tematiske reviews og tracer studies blev fremhævet som et godt eksempel. Af rapporten fremgår det dog også, at puljeordningerne burde lægge flere milestones ind;
hvilket ikke giver mening ift., at vi ikke er implementerende enheder. Dette vil CISU
drøfte videre med UM.
FAK: Der er ikke nyt her. Der er ikke sendt nye formater fra UM forud for afslutningen af årsregnskabet fra 2018. Når der kommer nye formater, for regnskab og budget, forventer vi ikke, at det bliver et problem for CISU; blot mere besværligt i forbindelse med administrationen. Vi er dog opmærksomme på dette i forhold til, at
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det ikke bør blive unødvendigt besværligt for medlemsorganisationerne, og kan
eventuelt tage det op med de andre puljeorganisationer, hvis det bliver nødvendigt.
Eksterne arrangementer:
Trosfrihedsmøde i UM; I ultimo januar interviewede religions- og trosfrihedsambassadøren, Michael Suhr, Jeef omkring CISU-finansierede projekter i henhold til
artikel 18 omkring trosfrihed i menneskerettighederne. Religionsfrihed ligger i regeringsgrundlaget og i 2030 strategien. Den 7.2. var der trosfrihedsmøde i UM, foranlediget af bispeforeningen hvor danske præster var inviteret. Maria H. repræsenterede CISU til dette møde og gav et kort oplæg om mulighederne inden for CSP. CISUs klare holdning hertil: Man arbejder rettighedsbaseret; man kan godt vælge at
arbejde med artikel 18 – men vi gør intet for at fremhæve den ene rettighed frem
for andre rettigheder.
Space-seminar: 4.-5.3 er der seminar omkring ‘shrinking civic space’. Der er mange
donorer til stede fra Danida (fx HMC, EUN) og fra mange andre lande også. 40 lande
er repræsenteret. Jeef og Anders er med fra sekretariatet og Katrine fra bestyrelsen. Der vil efterfølgende komme et skriv ud på baggrund af dagene. Vores medlemsorganisation GAME er vært.
Kl. 13.00-13.15
3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Katrine: Kort orientering om møde med Rasmus Stuhr, formand for Globalt Fokus;
Det var et godt møde, som gav mening også for at opbygge et tættere samarbejde;
efterårets arbejde i bestyrelsen omkring CISUs narrativ og klargøring af, hvordan de
to organisationer adskiller sig fra hinanden, gav gode inputs til dette møde.
Kl. 13.15-14.05
4. Bestyrelsens ramme 2019-20
Bilag 4.1. Indstilling om Forslag til bestyrelsens ramme 2019-20 samt valg af aktuelle temaer for 2019-20 (vedlagt)
Bilag 4.1.a. Forslag til bestyrelsens ramme 2019-20 (vedlagt)
Bilag 4.2.a. Afrapportering på de aktuelle temaer 2018-19 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen kom med kommentarer til bilag 4.1.a. om rammen for bestyrelsens arbejde og de aktuelle temaer i strategien, som bestyrelsen på generalforsamlingen
vil stille som forslag for det kommende år. Dokumentet vil efterfølgende blive revideret på baggrund af bestyrelsens og sekretariatets kommentarer; inden for de næste to uger vil bestyrelsen få dokumentet til endelig godkendelse pr. mail. Bestyrelsen godkendte med ros og mindre ændringsforslag bilag 4.1.b.. Begge bilag vil i endelig version blive sendt til deltagerne en uge før CISUs generalforsamling samt blive offentliggjort på CISUs hjemmeside.
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Kl. 14.05 - 14.15
Pause
Kl. 14.15 – 14.55
5. Regnskab 2018
Bilag 5.1. Indstilling om godkendelse af Årsregnskab 2018 (vedlagt)
Bilag 5.1.a. Baggrundsdokument til indstillingen (vedlagt)
Bilag 5.1.b. Årsregnskab 2018, inkl. alle fire puljer (CSP, PKM, PNB og DERF) og
DERF Management (vedlagt)
Bilag 5.1.c. FVR-annex (vedlagt)
Bilag 5.2. CISU protokollat til årsregnskab (vedlagt)
Bilag 5.3. DERF Management regnskab (vedlagt)
Bilag 5.3.a. DERF Protokollat (vedlagt)
Ansvarlig: Claus
Bolette gennemgik bilagene med bestyrelsen. CISUs organisatoriske årsregnskab
2018 med tilhørende protokollat fra revisor blev godkendt af bestyrelsen.
Det organisatoriske årsregnskab omfattede følgende: Ledelsesberetning, revisorpåtegning, regnskabspraksis, den samlede resultatopgørelse, den samlede balance,
regnskaber for foreningen CISU, Puljerne CSP, PKM, PNB og DERF. Det organisatoriske regnskab vil blive fremlagt til generalforsamlingen 6. april, som alene skal godkende foreningsdelen.
DERF Management regnskabet udarbejdes særskilt på engelsk i henhold til kontrakten med UM, men oversigt fra regnskabet er inkluderet i det organisatoriske regnskab. Dette regnskab godkendes af DERF Steering Committee, sideløbende med CISUs bestyrelses godkendelse.
FVR regnskabet var med til orientering. Der var vedlagt et bilag med en oversigt
over hovedlinjer i regnskabet opgjort ift. året 2018. FVR er overfor EU forskudt ift.
året/CISUs regnskab (1.12 - 30.11) og godkendes af EU. Det blev fremsendt til EU i
januar og blev som de øvrige regnskaber revideret af den eksterne revisor uden
bemærkninger.
Udover de obligatoriske bilag fra revisionen havde bestyrelsen også fået et baggrundsdokument om forskellige elementer i regnskabet.
Kl. 14.55-15.45
6. Budget 2019 og 2020
Bilag 6.1. Indstilling om revideret budget 2019, budget 2020 og kontingent 2020
(eftersendes)
Bilag 6.1.a. Baggrundsdokument til indstillingen (eftersendes)
Bilag 6.1.b. Ramme for udviklings- og reservepulje (eftersendes)
Bilag 6.1.c. Foreningsbudget 2019 og 2020 (eftersendes)
3

Bilag 6.2. Indstilling anvendelse af klimamidler (eftersendes)
Bilag 6.2.a. Opdateret tilsagnshåndtering (eftersendes)
Ansvarlig: Claus
Bolette gennemgik bilagene med bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte det reviderede budgetforslag for foreningen 2019 og indstiller (i hovedtal) til generalforsamlingen.
Den vedlagte ramme for anvendelsen af de tilførte klimamidler til civilsamfundspuljen blev godkendt af bestyrelsen. Den opdaterede tilsagnshåndtering følger dermed
samme fordelingsnøgle for civilsamfundspuljen, som allerede var gældende.
Den vedlagte ramme for foreningens udviklings- og reservepulje på 410.000kr. blev
godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningens egenkapital fremover
skal udgøre mindst 2,3 mio. kr. Bestyrelsen indstiller desuden til generalforsamlingen, at kontingent og kategorier fastlagt i 2017 fastholdes for 2020.
Budgetforslag 2020 for foreningen til generalforsamlingen (i hovedtal) udarbejdes
efter drøftelse og vedtagelse af 2019 budgettet på nærværende møde og godkendes efterfølgende af kasserer og forpersoner.
Overordnede kommentarer og diskussioner til overstående godkendelser:
Bestyrelsen kommenterede, at selvom der er afsat flere midler til personaleudgifter, så følger dette stadig ikke udvikling i indekstal for det øgede antal ansatte. Dette er relevant at overveje, hvis der kommer flere penge i løbet af året.
I forhold til indstillingen om en udviklings- og reservepulje på 410.000 kr. kommenterede bestyrelsen, at dette var meget positivt og viser rettidig omhu. Erfaringerne
fra en lignende pulje i 2015/16 viser, at dette er en god prioritering.
Bestyrelsen spurgte ind til budgetreserverne inden for CSP, hvortil det blev forklaret, at budgetreserven lå på 900.000 kr. for det originale budget for 2018. Dette
blev efterfølgende, i løbet af 2018, nedjusteret på baggrund af barselspenge samt
en stor ekstraordinær post til IT-udvikling og -analyse. CISU har fået godkendt at anvende budgetmargen til IT-området, da IT-systemerne blandt andet bruges i puljeforvaltningen til opfyldelse af UM krav m.v.
Bestyrelsen diskuterede opjusteringen af CISUs egenkapital. Diskussionen omhandlede hensigtsmæssigheden af at prioritere øgede midler til foreningens egenkapital,
som vil give en konservativ sikkerhed, eller om disse midler ville være bedre anvendt til udvikling af foreningen. Bestyrelsen besluttede ved afstemning at indstille
til generalforsamlingen, at foreningens egenkapital indtil andet besluttes skal udgøre mindst 2.3 mio. kr., fordi CISUs omsætning nu er større. Bestyrelsen vil dog i 2019
have i mente, at hvis der kommer flere midler, så er udvikling et fokusområde.
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Bestyrelsen kommenterede omkring rammen for anvendelsen af de tilføjede klimamidler til Civilsamfundspuljen, om det ikke ville være relevant at flytte midler til
Monitorering og Evaluering over i 2022, hvor midlerne er afsluttet helt. Dette kan
på sigt vise sig at være relevant, men det kan også give god mening at lave et review
i den afsluttende fase, for at kunne vise, hvad disse midler har skabt af resultater.
Desuden spurgte bestyrelsen til sammenhængen mellem de tilføjede klimamidler
og den nye udviklings- og reservepulje. Her blev det forklaret, at det ikke er en-til-en
sammenhæng, men at midlerne til udviklings- og reservepuljen er allokeret fra forskellige omsætnings- og drifts budgetlinjer.
Kl. 15.45 - 16.00
Kaffe- og kagepause
Kl. 16.00-16.40
7. Øvrig planlægning af generalforsamlingen
Bilag 7.1. Program for generalforsamlingen (vedlagt)
Bilag 7.1.a. UDKAST til Detaljeret tidsplan for generalforsamling (vedlagt)
Bilag 7.2. Foreløbig valgliste (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen lavede en brainstorm på indhold til den mundtlige beretning; som efterfølgende blive udarbejdet af forpersonen i samarbejde med sekretariatet, og den
øvrige bestyrelse vil blive præsenteret for indholdet ved næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kommenterede desuden på programmet for generalforsamlingen og
besluttede, at Katja vil præsentere forslaget til de nye aktuelle temaer og bestyrelsens ramme for 2019-20. Desuden er Helle, Vibeke og Katja ansvarlige for initiativpriskonkurrencen, og Runa meldte sig til at præsentere fotokonkurrencen. Den videre forberedelse af disse præsentationer vil ske i samarbejde med Andrea i de
kommende uger, hvorefter bestyrelsen vil være klar til at give ”generalprøve” på
præsentationerne til bestyrelsesmødet den 5.4. forud for generalforsamlingen 6.4.
Valglisten var vedlagt til orientering, såvel som en intern afklaring om genopstillere.
Kl. 16.40-17.10
8. CISUs politiske prioriteringer og planer
Bilag 8.1. Indstilling omkring F2019s politiske prioriteringer (vedlagt)
Bilag 8.1.a. Princippapir for CISUs politiske arbejde (vedlagt)
Bilag 8.1.b. Handleplan i forbindelse med FTV 2019 (vedlagt)
Bilag 8.1.c. Dag-til-dag responsplan (vedlagt)
Bilag 8.1.d. CISUs One-pager – brutto til brug i politisk arbejde (vedlagt)
Bilag 8.2. Organigram om CISUs relationer i UM (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte indstillingen omkring de politiske prioriteringer for 2019.
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Repræsentanter fra POL-gruppen præsenterede prioriteter og handleplaner i det
kommende (halv-)års politiske arbejde. Bestyrelsen bakkede op om de præsenterede prioriteter og handleplaner.
Kl. 17.10- 17.25
9. Godkendelse af temapapirer
Bilag 9.1. Indstilling angående 4 temapapirer (eftersendes)
Bilag 9.1.a. Temapapir om udviklingstrekanten (eftersendes)
Bilag 9.1.b. Temapapir om fortalervirksomhed (eftersendes)
Bilag 9.1.c. Temapapir om rettighedsbaseret arbejde(eftersendes)
Bilag 9.1.d. Temapapir om partnerskaber (eftersendes)
Ansvarlige: Katja, Helle og Andrew
Bestyrelsen godkendte de fire nye temapapirer om emnerne uviklingstrekanten,
rettighedsbaseret arbejde, fortalervirksomhed og partnerskaber. Bestyrelsen roste
de fire papirer og synes, at anvendelighed er blevet rigtig god.
Efter nærværende møde vil papirerne komme igennem en yderligere sproglig gennemgang, hvorefter de på fredag sendes til layout, så de kan uploades den 20.3. –
samtidig med andre tiltag omkring kapacitetsopbygning. Herefter vil arbejdet med
de næste temapapirer påbegyndes, som blandt andet omhandler bæredygtighed og
nexus mellem det humanitære- og udviklingsorienterede arbejde.
Kl. 17.25-17.30
10. Eventuelt
International Civil Society Week (ICSW) i Beograd, Serbien.
Bestyrelsen blev kort orienteret om arbejdet med at organisere en workshop på
ICSW om Local Resource Mobilisation sammen med WACSI (West Africa Civil Society
Institute) fra Ghana og KCDF (Kenya Community Development Fund) fra Kenya. Anders og Souad (sekretariatets sydgruppe) besøger KCDF i uge 11. Efterfølgende var
der et kort møde med Helle og Katrine vedrørende logistikken for deres deltagelse
på bestyrelsens vegne til ICSW. Der vil blive fulgt op på dette af Anders og Souad,
der sammen med Jeef ligeledes vil deltage i ICSW.
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