Indkaldelse til
Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012
med efterfølgende middag

Årets hovedtema:

Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi,
nye støtteformer: I hvilken retning skal vi udvikle os?
Siden starten af 2012 har der været en rivende udvikling inden for den danske udviklingspolitik. Både
lovgrundlaget og strategien for udviklingsarbejdet er
ved at blive ændret. Civilsamfundsstrategien, som er
grundlaget for danske foreningers arbejde, står til at
blive revideret det kommende år.
Generalforsamlingens tema skal også ses i lyset af
internationale tendenser inden for udviklingsbistanden,
men temaet er også et konkret resultat af, at Udenrigsministeriet har ønsket en dialog om mulige nye
støttemuligheder under Projektrådgivningen.
Det vil give ændrede rammer for Projektrådgivningen
og medlemsforeningerne, samtidig med at støttemulighederne for folkelige foreningers udviklingsarbejde
formentligt vil blive lagt om.
Generalforsamlingen er jeres mulighed for at være med
til at drøfte, hvordan Projektrådgivningen skal forholde
sig og handle i forhold til de nye rammer.

Tid:
Lørdag den 28. april 2012 kl.
10.30 - 18.00,
middag kl. 18.15 - 20.00
Sted:
First Hotel Grand
Jernbanegade 18
5000 Odense

Ca. en uge før generalforsamlingen vil Bestyrelsen
udsende:
 Et baggrundspapir med opsummering af de mange
forandringer, som er på vej.
 Et forslag til Bestyrelsens politiske ramme for det
kommende års indsats.
 Et udkast til et udviklingspolitisk holdningspapir,
som skal give Bestyrelsen et klart mandat for det
videre arbejde. Læs første udkast til papiret på den
nye debatside debat.prngo.dk.

Øvrige emner på generalforsamlingen:
 Bestyrelsens beretning om det forgangne års arbejde og diskussion af Bestyrelsens politiske ramme
og mandat for det kommende år.
 Beslutning om vedtægtsændring - skal vi have nyt
navn?
 Fremlæggelse af regnskab for 2011 og budget for
2012.
 Uddeling af Projektrådgivningens Initiativpris 2012
(husk nomineringsforslag inden den 25. marts).
 Nyvalg til Bestyrelsen: Tre medlemmer er på valg
i år. Vi opfordrer alle medlemsorganisationer til at
overveje, om I har en engageret kandidat, som vil gå
ind i arbejdet. Læs mere om at sidde i Bestyrelsen
på www.prngo.dk

Så velkommen til en dag med masser af
vigtige beslutninger, samvær og hygge. Vi
ses!
På Bestyrelsens vegne
Vibeke Tuxen
Formand

Generalforsamlingen er Projektrådgivningens øverste myndighed og afholdes én
gang om året. Den formelle dagsorden
fremgår af Projektrådgivningens vedtægter § 4:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Drøftelse af fremtidig virksomhed.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.
OBS: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Projektrådgivningen
i hænde senest lørdag d. 21. april.

Stil op til Bestyrelsen
Bestyrelsen er Projektrådgivningens strategiske ledelse, og vi opfordrer alle med interesse i organisationen
til at stille op. Du skal brænde for udviklingspolitik og
for at arbejde for medlemmernes interesser.
Du kan stille op under generalforsamlingen, men
overvej det gerne inden. Hvis du kontakter sekretariatet inden 16. april, kan du fremgå af valglisten med
en kort beskrivelse af dig selv.

Det praktiske:
 Det er gratis at deltage i generalforsamlingen
 Transportomkostninger: Projektrådgivningen kan
efter anmodning dække det beløb der ligger ud
over 100 kroner pr. person (max. 2 pr. organisation).
Refusion ved samkørsel i privat bil skal aftales med
sekretariatet forinden (og omfatte mindst 3 personer), ellers ydes der ikke refusion.
 Middagen efter generalforsamlingen koster 100
kroner pr. person inkl. en øl/vand/vin. Kontant afregning ved indskrivningen - husk derfor kontanter.
Øvrig forplejning på dagen er gratis, øl/vand/vin dog
for egen regning.
 Materialer og deltagerlister: De tilmeldte deltagere vil ca. en uge før generalforsamlingen modtage
deltagerliste, endelig dagsorden samt alle mødebilag, herunder årsskrift, årsberetning, regnskaber,
valg-liste og foreliggende forslag. Alle materialer vil
også kunne findes på vores hjemmeside.
 Overnatning: Der vil i særlige tilfælde efter skriftlig
anmodning kunne bevilges overnatning, hvis I ikke
med rimelighed kan nå frem til tiden med offentlig
transport. Betalt overnatning før mødet skal aftales
med sekretariatet forinden.

Tilmelding til generalforsamlingen,
med eller uden middag, skal ske via vores
hjemmeside www.prngo.dk.
Udfyld formular som til kursus – generalforsamlingen er på oversigten.
Vi skal have modtaget din tilmelding senest torsdag d. 19. april.

Forslag til ændringer af vedtægter for Projektrådgivningen
til generalforsamlingen 2012
Bestyrelsen for Projektrådgivningen stiller hermed forslag om to ændringer i vedtægterne for foreningen:
1. Foreningens navn ændres fra Projektrådgivningen til CISU – Civilsamfund i Udvikling. Dette rettes konsekvent i de relevante paragraffer i vedtægterne.
2. Generalforsamlingen vælger en intern revisor frem for én intern revisor og én
ekstern revisor. Dette rettes i §4. Bestyrelsen udpeger den eksterne revisor. Dette
skrives ind i §7.
Det samlede forslag til nye vedtægter ser således ud:
			

Vedtægter for CISU – Civilsamfund i Udvikling
Vedtægter for sammenslutningen CISU – Civilsamfund i Udvikling, vedtaget på den stiftende
Generalforsamling den 8. december 1995 - med ændringer vedtaget på Årsmødet i Kolding
søndag den 20. april 1997, i Odense lørdag den 22. april 2002, i Odense lørdag den 26. april
2003, i Nyborg lørdag den 20. marts 2004, i København 12. april 2008, i Odense 9. april 2011
og i Odense 28. april 2012.
§ 1 Foreningens navn er CISU – Civilsamfund i Udvikling.
Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune.
§ 2 CISU – Civilsamfund i Udviklings formål er:
At understøtte, at medlemsorganisationerne er kvalificerede og ansvarlige samarbejdspartnere i et udviklingsarbejde, der bidrager til fattigdomsbekæmpelse og styrker civilsamfundet i
ulande. At understøtte, at medlemmernes arbejde i Danmark skaber viden og debat om livsvilkårene for verdens fattigste, om globale sammenhænge – og om, at det mellemfolkelige
engagement nytter.
At CISU – Civilsamfund i Udvikling og medlemmerne er synlige fortalere for gode vilkår og rammer for det folkelige ulandsarbejde.
Foreningen varetager desuden medlemmernes interesser i henhold til Generalforsamlingens
beslutninger herom.
Foreningen kan igennem aftaler med Udenrigsministeriet og andre udføre konsulent- kursusog informationsvirksomhed ligesom foreningen - efter vedtagelse på Generalforsamling - kan
påtage sig at forvalte midler/puljer på vegne af Udenrigsministeriet eller andre såfremt den
primære målgruppe er foreningens medlemmer.

§ 3 Enhver ikke-kommerciel dansk organisation med interesse for og/eller aktiviteter i udviklingslande, der kan gå ind for formål og love, og som indvilliger i at betale det fastsatte
kontingent, kan blive medlem. Bestyrelsen kan bevilge et medlem reduceret kontingent, såfremt særlige grunde taler herfor. Organisationer, der har aftale med Udenrigsministeriet om en
rammebevilling eller miniprogramaftale vedrørende NGO-bistand til udviklingslande eller som
er selvstændigt optaget på finansloven, kan dog ikke optages som medlemmer.
§ 4 Generalforsamlingen er CISU – Civilsamfund i Udviklings øverste myndighed og afholdes én
gang om året med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
8. Valg af 1 intern revisor
9. Eventuelt.
Hvert medlem har én stemme ved Generalforsamlingen. Ved fravær kan stemmeret ved skriftlig
fuldmagt overdrages til en anden medlemsorganisation. Vedtægtsændringer kræver tilslutning
fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, såfremt Bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3
af medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter krav herom. Den ordinære Generalforsamling
afholdes hvert forår, dog senest inden udgangen af april og indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden mindst en måned før afholdelse.
§ 5 Bestyrelsen består af 7 personer fra 7 forskellige medlemsorganisationer. De udpeges for 2
år ad gangen. I lige årstal er 3 personer på valg, i ulige årstal er 4 personer på valg. Ligeledes
vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ansatte i CISU – Civilsamfund
i Udvikling kan ikke vælges til Bestyrelsen.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførsel og udvikling af foreningens mål,
strategi og opgaver jævnfør § 2. Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder, til hvem ansvaret for
den daglige drift og udvikling kan delegeres.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med minimum formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde mindst 8 gange om året.
§ 6. Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne indkalde medlemmer til møde til drøftelse
af CISU – Civilsamfund i Udviklings anliggender.
§ 7. CISU – Civilsamfund i Udviklings regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet med status revideres af den af Generalforsamlingen udpegede revisor samt en
statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af Bestyrelsen.
CISU – Civilsamfund i Udvikling tegnes økonomisk af to medlemmer af Bestyrelsen i fællesskab, herunder formand og/eller næstformand. Ansvaret for løbende økonomiske anliggender
kan delegeres til en daglig leder.
CISU – Civilsamfund i Udvikling hæfter alene med egen formue.
§ 8. Beslutning om opløsning af CISU – Civilsamfund i Udvikling kan træffes på en Generalforsamling, efterfulgt af en til formålet ekstraordinært indkaldt Generalforsamling, hvor mindst
2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herunder fremmødte ved fuldmagt, stemmer herfor. Ved opløsning overgives CISU – Civilsamfund i Udviklings aktiver til en
eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning.
§ 9. Ændringsforslag til vedtægterne, herunder forslag til opløsning, skal være CISU – Civilsamfund i Udvikling i hænde senest 2 måneder før den varslede Generalforsamling og udsendes til
medlemmerne sammen med indkaldelse. Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen
skal være CISU – Civilsamfund i Udvikling i hænde senest en uge før mødets afholdelse.
§ 9. Ændringsforslag til vedtægterne, herunder forslag til opløsning, skal være CISU – Civilsamfund i Udvikling i hænde senest 2 måneder før den varslede Generalforsamling og udsendes til
medlemmerne sammen med indkaldelse. Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen
skal være CISU – Civilsamfund i Udvikling i hænde senest en uge før mødets afholdelse.

