Referat af ekstraordinær generalforsamling i CISU
25. oktober 2016, DGI Byen i København

Pkt. 1

Valg af dirigent og referent

CISUs formand Louise Hindenburg bød velkommen og foreslog Rolf Hernø, som er formand for CISUs
bevillingsudvalg, til dirigent. Rolf blev valgt. Hernæst blev Iben Westergaard Rasmussen fra sekretariatet
valgt til referent. Der blev udpeget et stemmeudvalg: Bjarne Ørbekker fra BISU, Astrid Coyne-Jensen fra
Dansk Folkehjælp og Signe Leth fra Baptistkirken i Danmark.
Dirigenten konstaterede, at årsagen til den ekstraordinære generalforsamling var, at CISUs
generalforsamling ifølge vedtægterne skal godkende, hvis CISU skal forvalte nye puljer. Jf. punkt 2 i
dagsordenen handler denne generalforsamling om to nye puljer: en for større oplysningsindsatser og en for
mindre humanitære indsatser.
Dirigenten gennemgik formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var 29
organisationer til stede, og således i alt udleveret 29 stemmesedler.
CISUs bestyrelse præsenterede sig for forsamlingen.

Pkt. 2

Behandling af indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag om CISUs forvaltning af en udvidet oplysningspulje finansieret af EU
midler
Næstformand Jon Clausen og sekretariatsleder Erik Vithner præsenterede bestyrelsens forslag om, at
generalforsamlingen giver CISU bemyndigelse til at forvalte en udvidet oplysningspulje finansieret af EUmidler. Puljen er betinget af, at CISUs ansøgning hos EU godkendes.
Forslag og baggrund kan ses i bilag a.
Efter præsentationen var der mulighed for, at deltagerne kunne kommentere og stille spørgsmål.
Der var stor opbakning omkring forslaget, idet puljen både styrker informationsarbejdet i Danmark,
arbejder med Verdensmålene og samtidig diversificerer CISUs kilder til funding. Desuden nævnte en
organisation, at de med bevillinger op til 225.000 kr. ”virkelig kan lave oplysningsarbejde, der batter”.
Der blev spurgt, om det var til last for en organisation, hvis man ikke tidligere har deltaget i det EUfinansierede projeket Reframing the Message. Det blev præciseret, at Reframing the Message danner
baggrund, men det ikke kræves, at man tidligere har deltaget i projektet, for at kunne søge midler fra den
nye pulje. Reframing-metoden danner faglig og strategisk baggrund for puljen på lige fod to andre EUstøttede projekter, som CISUs europæiske partnere har haft de seneste år.
Der blev også spurgt, om CISUs egenfinansiering ind i EU-projektet ville berøre CISUs budget. Svaret er, at
det primært er CISUs egne PRO-midler, der vil blive brugt til egenfinansieringen, og det derfor ikke vil
berøre budgettet yderligere.
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Slutteligt ville en deltager vide, om der er krav om ansøgeres samarbejde med andre europæiske
organisationer, hvortil der blev svaret, at erfaringsudveksling vil blive mellem CISU og de europæiske
partnere. Denne viden vil så blive reflekteret i de træninger og workshops, som CISU vil holde for de danske
bevillingshavere.
Forslaget kom herefter til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

b. Bestyrelsens forslag om CISUs forvaltning af pulje til mindre humanitære indsatser
Formand Louise Hindenburg og faglig leder Jeef Bech præsenterede bestyrelsens forslag om, at
generalforsamlingen giver CISU bemyndigelse til at forvalte en pulje til mindre humanitære indsatser
finansieret af Danida. Puljen er betinget af, at CISUs indsendte tilbud godkendes.
Forslag og baggrund kan ses i bilag b.
Efter præsentationen var der mulighed for, at deltagerne kunne kommentere og stille spørgsmål.
Flere deltagere udtrykte glæde for forslaget, da det gør det muligt for organisationer at støtte sine partnere
også under en humanitær krise. Det blev også nævnt, at fordelen ved at give humanitær hjælp gennem
mellemstore og små civilsamfundsorganisationer er, at de har kontakt meget lokalt og derfor kan nå
længere ud end større organisationer.
Samtidig udtrykte en deltager bekymring for, om CISU vil udvikle sig til en humanitær organisation og miste
fokus på at opbygge civilsamfund. Hertil blev der svaret, at det ikke er CISUs intention, at alle nu skal lave
humanitært arbejde. Men puljen giver muligheder for medlemmer og deres partnere, der i forvejen laver
humanitært arbejde og for dem, der står i en pludseligt opstået humanitær situation.
Der blev også spurgt til, hvilke ressourcer, der følger med puljen. Svaret er, at der ligger 1,5 stilling i
udbudsmaterialet, og at CISU vurderer, at vi kan løfte puljen med disse ressourcer, der vil dække
forvaltning og rådgivning. Der er ikke noget egenfinansieringskrav i puljen. Der blev spurgt, om
kapacitetsopbygning er en del af puljen. Svaret er, at der er mulighed for rådgivning af CISU omkring de
konkrete ansøgninger. I øvrigt vil en del af CISUs eksisterende kursusudbud være relevant for puljen.
Der blev også spurgt hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før man kan tale om en humanitær situation.
Dette vil blive afklaret med Danida, hvis CISU bliver udpeget til at sætte systemet op.
Slutteligt blev der spurgt ind til baggrunden for at inddrage de partnere, der er valgt, hvilket er for at få
erfarne humanitære partnere.
Forslaget kom herefter til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3

Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.
Formanden takkede dirigenten for sit arbejde og takkede for en god generalforsamling.
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_______________________________

__________________________________

Dirigent, Rolf Hernø

Referent, Iben W. Rasmussen

Dato
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