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Valgliste generalforsamling 2012
Bestyrelse:
Finn Tobiesen, VedvarendeEnergi (VE)
Camilla Torp Olsen, SOS-Børnebyerne

På valg
På valg

Jeanne Dyrskjødt, African Danish Network
Susanne Volqvartz, Diabetesforeningen
Helle Schierbeck, Plan Danmark
Bjarne Højlund, Ghana Venskabsgrupperne
Vibeke Tuxen, Verdens Skove

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Bemærkninger
Genopstiller
Genopstiller ikke (opstiller som intern
revisor)
Genopstiller
Valgt indtil april 2013
Valgt indtil april 2013
Valgt indtil april 2013
Valgt indtil april 2013

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der er således 3 pladser på valg i år

Suppleanter:
Anders Bjørnkjær Nielsen, Mission Afrika
Dan Larsen, Diálogos
Ahmed Abdi Dualleh, Dansom

På valg
På valg
På valg

Stiller op til bestyrelsen
Genopstiller ikke

På valg

Genopstiller

På valg

Bestyrelsen indstiller at samarbejdet
fortsættes

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Revisor Intern
Vagn Frikke-Schmidt
Intern revisor vælges for ét år ad gangen.

Revisor Ekstern
Elley Revision

Til dagsordenens punkt

7+8

Beskrivelse af kandidaterne
Anders Bjørnkjær-Nielsen, 37 år, fra Horsens
Fra Mission Afrika opstiller Anders Bjørnkjær-Nielsen, 37 år og fra Horsens til Projektrådgivningens bestyrelse. Anders er økonomichef/controller i foreningen og er
uddannet forstkandidat og HD(R).
Mission Afrika arbejder for en styrkelse og etablering af kristne kirker i Vestafrika og for gennemførelse af sundheds-, uddannelses- og fødevaresikkerhedsprogrammer.
Mission Afrika ser sig som folkekirkeligt redskab for mission i Afrika og Danmark. Strategien for arbejdet har siden 1911 været at indgå i partnerskabsaftaler med
landsdækkende kirker i Nigeria, Cameroun, Central Afrika og Sierra Leone, det er specielt erfaringer herfra der er grundlaget for vores faglige input til Projektrådgivningen.
Projektrådgivningen skal fortsat være den ledende fortaler for det danske civilsamfund baseret på de organisationer, den repræsenterer.
Projektrådgivningens rådgivningsservice skal udfordres, f.eks. ved at konsulenterne på vegne af medlemsorganisationer ansøger Danida om projektmidler.
Udvikling af strategisk samspil mellem ”Sydfunding” via basket funds og ”Nordfunding” med danske organisationer som mellemled.
De trosbaserede netværk i Afrika har stor befolkningsmæssig udbredelse, og jeg ønsker at være fortaler for de utallige muligheder, der er for at støtte disse menneskers
rettigheder og udvikling.
Finn Tobiesen, 63 år og fra Aarhus
Arbejder i Aarhus som international chef for VedvarendeEnergi.
Har været medlem af bestyrelsen siden 2010 og er på valg denne gang.
VedvarendeEnergi er en gammel græsrodsorganisation fra 1975, som opstod i kampen mod atomkraft. VedvarendeEnergi arbejder såvel nationalt som globalt for en
integreret energi- og ressourcepolitik, der sigter mod 100 % forsyning fra vedvarende energi og udnyttelse af lokale ressourcer. Et bæredygtigt samfund handler ikke kun
om teknologi, men også om stærkt folkeligt engagement, indflydelse og initiativ.
Jeg gik ind i PRs bestyrelse for 4 år siden med det mål at arbejde for at styrke PR’s politiske profil og plads som talerør for de små og mellemstore folkelige organisationer.
Vi har fået lavet en klar strategi, der lægger vægt på opbygning af stærke civilsamfundsorganisationer, der både markerer sig i Danmark gennem kampagner og
oplysningsarbejde og internationalt gennem et professionelt stykke bistandsarbejde. Jeg synes det er lykkedes at markere PR i offentligheden, og jeg vil fortsat arbejde på
at denne position styrkes.
Bestyrelsen har en vigtig rolle at spille i at samle PR’s mange forskellige medlemmer, som i sin mangfoldighed udgør en stærk ‘bevægelse’ for en en mere retfærdig
verden. For fortsat at kunne indtage denne rolle er det vigtigt at bestyrelsen er sammensat af personer fra alle hjørner af medlemskredsen.
Jeanne Dyrskjøt, Aalborg
Repræsenterer African-Danish Network. Har været medlem af bestyrelsen siden 2010 og er på valg denne gang.
Morten Nielsen, 50 år og fra Christianshavn i København.
Jeg har i mange år arbejdet i Afrika Kontakt – først som frivillig og siden som ansat informations- og kampagnemedarbejder.
Afrika Kontakt er en frivillig forening, hvor næsten 100 mennesker bruger meget af deres fritid på at opbygge partnerskaber med afrikanske græsrødder. Vi har projekter i
fem afrikanske lande. Med vores partnerskaber arbejder vi for, at arbejdet i Afrika kobles med vores information og politikarbejde i Danmark.
Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen i Projektrådgivningen, da jeg mener, at jeg kan bidrage til PR’s udvikling og arbejde inden for flere områder. Jeg har før været medlem
af styregruppen i PR og har med interesse fulgt den fantastiske udvikling, der er sket i organisationen. Jeg ønsker selv at være med til at udvikle PR’s evne til at være
vores talerør overfor centrale beslutningstagere, DANIDA og de store NGO’er. Det skal sikre, at de små og mellemstore danske organisationer, der arbejder med udvikling,
ikke bliver yderligere klemt, men at vores styrker, store viden, engagement og erfaringer bliver synlige. Dette skal bl.a. være med til at sikre Projektpuljen og PR’s
medlemmers forsatte mulighed for at opnå støtte til vores projekter.
Jeg interesserer mig i særlig grad for PR’s arbejde for at skabe større råderum for civilsamfundet i Syd og Nord. Men også de rammebetingelser som vi som danske CSOer
arbejder under – fx betingelserne for at søge om støtte til vores arbejde – er noget jeg har arbejdet med i mange år, og som har min interesse.
Jeg mener at kunne bidrage til at styrke PR’s arbejde fremover og er klar til at bruge den tid og de kræfter, der skal til for at være medlem af bestyrelsen.

