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Bestyrelsens beretning
CISUs samlede årsberetning udgøres af Status og Perspektiver 2016-17 (vedlagt),
bestyrelsens skriftlige beretning (side 4-5 i Status og Perspektiver) samt den mundtlige beretning.
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Regnskab 2016
CISUs årsregnskab for 2016 er vedlagt som særskilt bilag.
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Bilag 4a: Forslag til ramme og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2017-18
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Baggrund:
Der er opbrud og konstant hurtige forandringer på alle niveauer i verden omkring os, og en stærk
digitalisering af hele samfundslivet er en realitet. Der er mere end nogensinde brug for, at vi som
mennesker og borgere tager aktiv del i samfundets udvikling og indretning. Der er brug for alle mulige former for organiseringer af civilsamfundet med det formål verden over. Der er ikke mindst
brug for, at vi samarbejder med alle aktører, der ønsker udvikling på et menneskeretligt grundlag.
Der er samtidig sket markante ændringer i rammer og grundlag for CISUs indsatser i løbet af de
seneste år. Verdensmålene er en ny overordnet ramme. Nedskæringerne for 2016 blev fulgt af en
mindre opjustering for 2017 samt en puljereform og udvikling af kapacitetsydelser. Flere nye puljer
er kommet til CISU og en omlægning af Udenrigsministeriets støtte til civilsamfundsindsatser er i
fuld gang.
Medlemsorganisationerne og CISU er heldigvis fortsat vigtige aktører i den danske civilsamfundsindsats. Det gælder også inden for den nye ramme for den nye danske udviklingspolitiske og humanitære strategi, og vi kan fortsat bygge vores indsatser op på grundtankerne i en god dansk civilsamfundspolitik.
Der er imidlertid også brug for, at vi udvikler os og står stærkere i samfundsdebatten - og at vi gør
det sammen. Troværdighed og fællesskab er grundlaget for, at vi kan påvirke debatten om civilsamfundets roller og deltagelse i udviklingssamarbejdet fagligt, politisk og finansielt.
Bestyrelsen vil derfor arbejde for:
 at CISUs indsatser fortsat har høj troværdighed blandt medlemsorganisationer og eksterne aktører ved stadig at udføre de med donorer aftalte opgaver inden for kapacitetsopbygning og
puljeforvaltning i en høj kvalitet - og med maksimalt udbytte for medlemmer og ansøgere/bevillingshavere. Det er en central rolle for bestyrelsen at monitorere det løbende.
 at CISU som forening fortsat præges af en stærk sammenhængskraft og et fællesskab på tværs
af CISUs mangfoldighed af medlemsorganisationer og interesser, hvor vi gensidigt anerkender
og bruger vores forskellige roller i udviklingssamarbejdet.

Årets prioriteringer:
Bestyrelse og sekretariat vil i de kommende måneder have særligt fokus på
 at konsolidere de mange ændringer, der har fundet sted i CISUs daglige virke. Det er væsentligt,
at sammenhænge mellem de reformerede og de nye puljer, kapacitetsopbygning og kommunikation fungerer for medlemsorganisationer, ansøgere og bevillingshavere.
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Bestyrelse og sekretariat vil i løbet af det kommende år:
 gå i tæt dialog med medlemsorganisationerne om CISUs opgaver, strategier og ydelser både nu
og for fremtiden. Det skal for eksempel ske igennem en række medlemsbesøg, lokale møder, på
invitation deltagelse i medlemsorganisationernes egne møder, brugerundersøgelse og temamøder.
 udvikle et forslag til en ny strategi for CISUs rolle og indsatser for 2018-2021, der afløser den
eksisterende strategi 2014-2017, til behandling på generalforsamlingen i april 2018.
Inden for de tre ben i CISUs gældende strategi prioriteres følgende:
EVNE: At CISUs bestyrelse og sekretariat sammen med medlemsorganisationerne:
 drøfter og udvikler civilsamfundsbegrebet igennem gensidig dialog og med inddragelse af andre
aktører. Vi vil sammen finde frem til, hvilke roller, organiseringer, muligheder og ståsteder det
civile samfund har og fremtidigt skal have for at udvikle nye fællesskaber og alliancer med andre
aktører.
 udvikler CISUs, medlems- og partnerorganisationernes rolle som civilsamfundsorganisationer,
der samarbejder og udbygger alliancer med andre aktører - gerne med udgangspunkt i Verdensmålene - for at gennemføre relevante og stadigt mere virkningsfulde indsatser.
MULIGHEDER: At CISUs bestyrelse og sekretariat sammen med medlemsorganisationerne:
 bedre dokumenterer og ikke mindst kommunikerer roller, indsatser og resultater hos partnerne
i udviklingslandene - samt deres vilkår - i samarbejde med partnerne og andre aktører.
 styrker kommunikationen i forhold til den politiske kontekst, bl.a. ved at deltage aktivt i samfundsdebatten om civilsamfund, udviklingssamarbejde og Verdensmål - og konkret synliggør resultater af de danske organisationers engagement og arbejde, herunder de enorme frivillige
indsatser.
INDSATSER: At CISUs bestyrelse og sekretariat sammen med medlemsorganisationerne:
 implementerer, monitorerer og justerer forvaltning, kapacitetsopbygning og kommunikation
efter puljereformen og indfasningen af den nye pulje til humanitære indsatser. Der skal justeres
og tilpasses med erfaringer og tilbagemeldinger, som indhentes af sekretariatet. Det skal understøtte formålet med puljerne, sikre en ambitiøs kapacitetsopbygning af medlemsorganisationerne og en sund og smidig forvaltning for alle parter med maksimal samspil og synergi imellem
områderne.


fortsat udbygger adgang til kapacitetsydelser og understøtter større differentiering af finansiering af medlemsorganisationernes indsatser, for eksempel ved at arbejde for at opnå midler til
fortsat at forvalte en pulje til globale civilsamfundsindsatser inden for klima og miljøområdet.

5

Generalforsamling 2017

Baggrundsinformation:
CISUs virke baserer sig på vedtagelser på generalforsamlingen og er aktuelt:
Vedtægter (1995 + en række justeringer), Vision - Mission - Værdier (2014), Strategi 2014-2017, samt den på
generalforsamlingen vedtagne politiske ramme for det kommende års arbejde = dette dokument.
CISU har på baggrund heraf udformet en såkaldt Theory of Change og et tilknyttet monitorerings-, læringsog planlægningssystem.
Bestyrelsen, sekretariatet og bevillingssystemet gennemfører deres indsatser inden for disse rammer. Roller,
mandater og opgaver fastlægges via en kompetence- og procedurebeskrivelse og en forretningsorden for
bestyrelsen, samt via vedtagelser i bestyrelsen af bl.a. en række rammer, positioner, retningslinjer og procedurer for indsatserne. Bestyrelsen monitorerer systematisk sekretariatets indsatser.
CISU indgår løbende aftaler med Udenrigsministeriet via en såkaldt ”rulleplan” for en etårig (+ tre overslagsår) periode (nu 2017-2020) om CISUs faglige ydelser, forvaltning af Civilsamfundspuljen (inkl. Puljen til Klima- og miljøindsatser og Naboskabspuljen) samt visse andre indsatser ude i verden. Desuden er der nu en 4årig aftale (2016-2019) undervejs med Udenrigsministeriet om forvaltning af en pulje til humanitære indsatser samt en aftale med EU om puljeforvaltning og kapacitetsopbygning til oplysning om Verdensmål m.v.
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Bilag 4b: Forslag til vejledning af nye medlemmer
Forslagsstiller: Nepal2010

Forslag:
CISU bør på en mere opsøgende måde end hidtil og tilbyde især nye mindre foreninger vejledning om hvilke muligheder og rettigheder de har i forhold til bl.a. ansøgninger, kurser mm. hos CISU.
Dette kunne ske som en velkomst til disse ny, hvor de tilbydes rådgivning for at få
afstemt forventningerne mellem dem og CISU. Et evt. møde skulle tilbydes alle nye
indenfor 1-2 måneder efter indmeldelse, på samme måde som når alle andre medlemmer anmoder om et rådgivningsmøde.
For nye foreninger vil en sådan vejledning hurtig kunne samle op på hvilke kurser de
specielt har brug for og som kan være nyttige på det niveau de befinder sig på ved
indmeldelsen.
Måske skal der evt. laves en kursusplan for disse nye og mindre organisationer med
hjælp fra CISU.
Kommentar:
Forslaget er en opfordring til CISU om at henvende sig til alle nye medlemmer (især
små) og tilbyder dem et møde for at afstemme deres forventninger til et medlemskab
af CISU samt oplyse dem om deres muligheder inden for deres specifikke projekt/organisation, hvor det evt. kan blive afdækket, hvilke verdensmål man beskæftiger sig med. Det er ikke altid man som ny ikke er helt bevidst om dette.
Det vil også være en kæmpehjælp så man ikke føler sig som "Bambi på isen" hvis
man får vejledning om hvilke relevante puljer der kan søges. En vejledning fra CISU's
side vil være en professionel sparring og vil være meget værd for begge parter, så
man ikke bruger en masse ressourcer forkert/forgæves og spare medlemmerne og
CISU for en del arbejde.
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Bilag 4c: Forslag til nedsættelse af kursusgebyr

Forslagsstiller: Nepal2010

Forslag:
CISU skal tilbyde sine kurser gratis, til medlemsorganisationer der har en omsætning
på under 1 million kr. om året under forudsætning af, at disse medlemmer enten ingen ansatte har eller at kurserne er et led i en evt. uddannelse af foreningens/organisationens medhjælpere, hvis de deltagende er frivillige.
Kommentar:
Udbudte kurser bør som udgangspunkt være gratis og vi tænker i omsætningsgrænser, som burde være på under 1. million kr. For har man over denne omsætning tror
vi på, at man har råd til at betale for kurser.
Når vi næver ansatte hænger det sammen med, at der findes muligheder for indenfor
det offentlige system at få tilskud til f.eks. medarbejdere i jobtræning og herved blive
begunstiget med midler udenfor CISU til at uddanner af personer med tilskud. Via arbejdsmarkedsloven kan man derfor søge personale til at løfte forskellige arbejdsmæssige opgaver. Disse regler gælder også for foreninger og organisationer som herved
kan man få betalt for evt. kurser til de ansatte.
Det er jo reelt et arbejdstager/arbejdsgiver forhold som er omfattet arbejdsmarkedsloven.
Afgørende er om der er indgået en kontrakt, så måske er formulering i forslaget lidt
kryptiske?
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Bilag 5b: Forslag til forhandling med Indsamlingsnævnet
Forslagsstiller: Nepal2010

Forslag:
CISU indleder forhandlinger med Indsamlingsnævnet om; at alle organisationer der
har en omsætning på under 1 million kr. pr. år fritages fra indsamlingsnævnets gebyrregler jfr. Indsamlingslovens §§ 3 og 4 om at indsamlinger, forudsat disse har tilsluttet en registreret eller statsautoriseret revisor og/eller har en godkendelse efter ligningslovens §§ 8 A og 12 stk. 3. bør fritages fra gebyrerne for oplysnings- og anmeldelsespligten efter loven. Dog har alle der samler ind, stadig har pligt til at oplyse/anmelde planlagte indsamlinger til Indsamlingsnævnet. Herved menes, at CISU bør
være små organisationer behjælpelig med at disse ikke udsættes for eller får yderligere offentlige krav der begrænser disses handlefrihed i forhold til at skaffe sig midler til
deres projekter.
I modsat fald CISU ikke mener at dette er en opgave for CISU, bør man opfordre ordførerne fra de partier der er bag Indsamlingsloven, for at forhøre sig om muligheden
for en lempelse af denne.
Kommentar:
Vi kan selvfølgelig godt se dilemmaet, at hvis vi råber for højt vil der være en del der
bliver afkrævet et eller flere gebyrer og det er hverken i CISU's, medlemmernes eller
vores interesse.
Det fjerner dog ikke kendsgerningen fra, at dette burde CISU have gjort noget ved for
længst.
Første gang vi selv henvendte os for at få præciseret loven på vores situation, fik vi
en regning på 1100 kr. to dage senere uden yderligere kommentarer end at nævnet
havde bemærket at vi havde en hjemmeside hvorfra man kunne støtte og så havde vi
ellers 8 dage til at anmelde og betale.
Beløbsgrænsen er selvfølgelig et harmoniseret forslag efter de grænser som er forslået for fritagelse af kursusgebyrer hos CISU, så skal man ikke tænke meget over hvilke
grænser der gælder for hvad/hvornår, altså en forenklet måde at tænke velgørenhed
på uden al for mange forskellige differentieringer.
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Bilag 5c
Forslag til ændret fokus for Danmarks Indsamling

Forslagsstiller: Michael Arbirk (formand), Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania
Forslag:
Generalforsamlingen opfordrer hermed bestyrelsen til at arbejde for
At Danmarksindsamlingen udover at indsamle penge kommer sig til at dreje
sig om at engagere medlemmer til alle CSOer – store og små.
Begrundelse:
På den måde kan der fokuseres på det vigtige mellemfolkelige arbejde i store og små
CSOer. Yderligere kan der fokuseres på, at kun ved befolkningens aktive støtte til diverse tiltag kan regeringen implementere de vedtagne verdensmål med de forandringer, det bør medføre i det danske samfund.
Fokus kan holdes omkring forståelsen af, at alle mennesker er lige og dermed må have lige rettigheder. En opdeling i dem og os skaber kriser fremfor løsninger. Samarbejde over grænserne – menneske til menneske – det CSOerne er gode til – er nødvendigt for at skabe fred og udvikling.
Mulig implementering der vil kræve nærmere bearbejdning, når forslaget er accepteret af Danmarksindsamlingen:
Danmarksindsamlingens succes kan så måles i procent af øgningen af medlemskaber i
CSOerne. CSOer melder sig til Danmarksindsamlingen og melder ugentligt medlemstal
ind. Derefter beregnes deres procentvise ændring i medlemstallet og dette mål bruges
som ugentligt barometer. Kampagnen kunne starte 1. november. Hver uge præsenteres organisationer enten nationalt eller på de regionale stationer. Fokus er på det mellemfolkelige møde.
Firmaer kan være med som sponsorer til organisationer f.eks. små firmaer til små organisationer store firmaer til store organisationer eller give til en fond, der støtter det
mellemfolkelige møde på tværs af grænser. Fonden kunne administreres af CISU.
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Bilag 6a: Forslag til kontingent 2018
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og kontingentniveau for 2016 og 2017,
som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015 og 2016, fastholdes for 2018.
Baggrund:
På generalforsamlingen i 2015 blev følgende kontingentstruktur vedtaget:
Kontingent
Kategori
kr./år
A
600
B
1200
C
2500
D
3500

Størrelse
Meget små
Små
Mellem
Store

Årlig omsætning
0-199.999
200.000-1.499.999
1.500.000-2.999.999
3.000.000-

Med en forventning om, at CISUs kontingentindtægter ikke ser ud til at blive ændret
væsentligt da udmeldelser oftest udlignes med nye indmeldelser, er det bestyrelsens
opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre den uden ændringer.
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Bilag 6b (ændringsforslag til 6a):
Forslag til nedsættelse af kontingent for små medlemsorganisationer
Forslagsstiller: Nepal2010

Forslag:
Medlemskontingentet for helt små foreninger bør nedsættes til minimum 2015-nivauet
altså med minimum den 100 % stigning der blev vedtaget i 2015 i hht. dagsordenens
§ 4 stk. 6 - denne nedsættelse bør være gældende for alle de laveste kontingenter.
Kommentar:
For det første har vi små fået hævet medlemskabet fra 600 til 1200 altså med 100 %
og dernæst skal vi så betale for vores kurser, med ganske få undtagelser, men hvad
er det så vi betaler kontingent til? Det er jo ikke noget der ligefrem er motiverende
hvis vi skal tage den nye vejledning om mangfoldighed og frivillighed alvorligt.
Vores pointe er, at alle disse gebyrer belaster små organisationer langt mere end de
store, der har så meget nemmere ved at betale for disse forhøjelser, herunder kursusudgifter etc.
Dybest set er der tale om medlemspleje ved at tilbyde kurser gratis, for en skønne
dag er nogle af de små måske blevet store, så også CISU kan have gavn af dem.
CISU bør se dette som en investering i fremtidens medlemmer og det vil samtidig være en meget stor hjælp for nye og små foreninger ikke på denne måde at skal drænes
for deres "surt" tjente penge.
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Bilag 6c: Forslag til justeret budget 2017 og estimat for budget 2018
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Bemærk, generalforsamlingens godkendelse vedrører kun foreningens egne driftsudgifter
Hermed fremlægges Bestyrelsens forslag til generalforsamlingens godkendelse af budgetter for
foreningens driftsindtægter og -udgifter. Der forelægges et forslag til et budget for det
indeværende år (revideret budget i marts 2017), samt et foreløbigt budget for det kommende år
2018. Forslaget vedrører tallene i den indrammede blå kasse i den samlede oversigt over
foreningens midler på næste side.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en generel budgetrevision
af foreningens budget for 2017 og 2018 i september 2017. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at
egenkapitalen ved udgangen af 2018 ikke kommer under 2 mio. kroner. Det anses for et passende
minimum for CISUs egenkapital i forhold til mulige forpligtelser ved reduktioner, lukning eller
lignende.
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Budgetfremlæggelse - baggrund
Generalforsamlingen har tradition for at tage stilling til den del af budgettet,
der vedrører foreningens egne driftsmidler. Det vil således ske igen i år.
De dele af budgettet for 2017, der vedrører CISUs aftaler med Udenrigsministeriet (UM), er
godkendt af CISUs bestyrelse i forbindelse med aftalernes indgåelse.
EGNE MIDLER, EGENKAPITAL OG ÅRETS RESULTAT

Foreningens muligheder for både at agere (uafhængigt) med egne midler og opbygge en
egenkapital, der svarer til organisationens størrelse og forpligtelser, er tidligere blevet styrket og
konsolideret over en årrække.
Per 31.12.2015 udgjorde egenkapitalen 2.496.994 kr. og med årets resultat i 2016 er
egenkapitalen per 31.12.2016 2.154.207. På generalforsamlingen i april 2016 blev det besluttet,
at:
"Med udgangspunkt i regnskabet for 2016 på generalforsamling 2017 fremlægges et revideret
budget for 2017, der sikrer, at egenkapitalen ved udgangen af 2017 ikke kommer under 2 mio.
kroner. Det anses for et passende minimum for CISUs egenkapital i forhold til mulige forpligtelser
ved reduktioner, lukning eller lignende".
Bestyrelsen har på den baggrund valgt at fremlægge et budget for 2017, der fastholder en
forventet egenkapital på 2,1 mio. kr. ved udgangen af 2017 og et budget 2018, der balancerer og
derfor fastholder samme niveau af egenkapital.
Budgetterne for de to foregående år, 2015 og 2016, har været med et negativt resultat på 300400.000 kr., men det er lykkedes at minimere underskuddet i de endelige årsregnskaber. Det
negative resultat for 2016 skyldtes at der blev afsat midler til at kunne understøtte den pågående
ny-orientering af CISU.
UM-AFTALER

Budgettet for aftalerne med UM er baseret på de i Finansloven afsatte midler til
Civilsamfundspuljen (CSP) 110,6 mio. kr. i 2017 (97,6 mio. kr. i 2016 og 150 mio. i 2015), Puljen til
indsatser i EU's nabolande (PNB) 11,5 mio.kr i hhv. 2016 og 2017. Disse aftaler indeholder budget
til både puljemidler til uddeling, midler til forvaltning/monitorering, til kapacitetsopbygning og
information - samt bidrag til administration.
Puljen til Klima og Miljøindsatser (PKM) havde sidste ansøgningsrunder i 2016, men forvaltning,
monitorering og afslutning af de bevilgede projekter fra 2014-16 fortsætter i 2017 og 2018.
I slutningen af 2016, vandt CISU udbudsrunde for forvaltning af en ny pulje, Danish Emergency
Relief Fund (DERF). Forvaltningskontrakten er budgetteret med ca. 7,5 mio. i 2017 – 2020 (4 år), og
der er afsat 49,4 mio. i Finansloven 2016 og 2017 til uddeling af DERF bevillinger.

15

Generalforsamling 2017
BUDGETREVISION

Jævnfør tidligere praksis fremlægges der for 2018 et foreløbigt budget. Med revisionen op til
generalforsamling i 2018 vil bestyrelsen sikre, at der med udgangspunkt i regnskabet for 2017 på
generalforsamling 2018 fremlægges et revideret budget for 2018, der sikrer, at egenkapitalen ved
udgangen af 2018 ikke kommer under 2 mio. kroner. Det anses for et passende minimum for CISUs
egenkapital i forhold til mulige forpligtelser ved reduktioner, lukning eller lignende.
AKTIVITETS- OG KAMPAGNEMIDLER

Der afsættes igen aktivitets- og kampagnemidler, som kan sikre, at bestyrelsen har mulighed for at
iværksætte egne forenings- og medlemsaktiviteter herunder lobbyaktiviteter (f.eks. Folkemøde på
Bornholm, politikerhøringer og andre kampagneaktiviteter) samt mulighed for at understøtte
medlemmernes kampagneaktiviteter (f.eks. formøder til ministermøder). Det dækker også en del
af de medarbejdertimer, der anvendes til lobby- og kampagnevirksomhed.
KONTINGENTER

Kontingenter omfatter Globalt Fokus, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA - adgang til
arrangementer), CIVICUS Globalt Civilsamfundsnetværk (medlemsskab siden 2004) samt
Globalnyt.
BESTYRELSESHONORAR

På baggrund af en beslutning på generalforsamlingen i 2014 er det i bestyrelsens forretningsorden
fastlagt at: Der ydes et årligt honorar til formand, næstformand og kasserer eller den pågældendes
organisation/arbejdsplads, som fastsat i budgettet. Fordelingen imellem de tre besluttes på
Bestyrelsens første møde. I særlige tilfælde kan Bestyrelsen efter anmodning yde honorar for andre
opgaver, fx repræsentation af CISU, såfremt der behov for en betydelig arbejdsindsats for at løfte
opgaven. Hvis opgaven er af længere varighed, skal honoraret fremgå af næste års forslag til
generalforsamlingen om budget.
I det fremlagte budget er der sket en reduktion idet opgaven for et bestyrelsesmedlem som
medlem af Udviklingspolitisk Råd er nedlagt og derfor ikke længer skal honoreres.
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Valgliste
Bestyrelse
Louise Hindenburg, Diálogos

På valg

Bemærkninger
Genopstiller ikke

Katja Thøgersen Staun, IMCC

På valg

Genopstiller

Claus Hedegaard-Jensen,
Periamma

På valg

Genopstiller

På valg

Valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen under Peter Tholstrups
barselsorlov og senere udtrædelse af bestyrelsen.
Genopstiller

Vibeke Tuxen, Verdens Skove

Verdens Skove har rammeaftale.
Valgt indtil april 2018

Runa Bruun, RAW

Ikke på
valg

Jon Clausen, AXIS

Ikke på
valg

Valgt indtil april 2018

Andrew Julius Bende,
Crossing Borders

Ikke på
valg

Valgt indtil april 2018

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der er således fire pladser på valg i år.
Der kan højst være to bestyrelsesmedlemmer fra organisationer med rammeaftale.

Suppleanter
1. suppleant: Bjarne Ørbekker,
BISU
2. suppleant: Jens Vexø,
FN Forbundet

På valg

Opstiller ikke

På valg

Trådt tilbage som suppleant i januar 2017.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Intern revisor
Sven Stokbæk, Viva Danmark

På valg

Genopstiller

Intern revisor vælges for ét år ad gangen.

Ekstern revisor
Beierholm Revision

På valg

Bestyrelsen indstiller til genvalg

Ekstern revisor vælges for ét år ad gangen.
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Præsentation af kandidater til bestyrelsen
Her følger en skriftlig præsentation af de kandidater til bestyrelsen, som har indsendt en beskrivelse. Det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til startet af punkt 7 i dagsordenen. Alle kandidater får mulighed for en kort mundtlig præsentation under punkt 7.
Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
60 år, jeg er oprindeligt sproguddannet, men har arbejdet med marketing, PR og kommunikation,
samt senere international rekruttering og udvælgelse i to førende, globale headhunter-firmaer.
Har også i flere perioder haft egen virksomhed med rådgivning af unge, specielt med anden etnisk
oprindelse end dansk, med henblik på uddannelse og job. Underviser tillige frivillige organisationer
i samarbejde og konfliktløsning.
Har altid været interesseret i international politik og udviklingsarbejde, specielt fra fire længere
udlandsophold. Jeg har boet i Saudi-Arabien, Iran, Spanien og Chile i samlet 10 år.
Har lavet frivilligt arbejde i mange forskellige sammenhænge, der spænder fra institutions- og skolebestyrelser, foreninger, sportsklubber til menighedsråd, hvor jeg har været formand, næstformand og kasserer. I Chile var jeg involveret i privat hjælpearbejde gennem en amerikansk organisation, der blandt andet drev en række børnehjem og hjem for teenagere, der havde været ude
for incest og vold i familien.
Har været medlem af Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder siden 2012. Er i øjeblikket involveret i projektet ”Peer Education for Democracy” i Georgien, der er rettet mod at øge
niveauet for borgerinddragelse og folkeoplysning for unge. Projektet er finansieret af naboskabspuljen og gennem dette samarbejde er jeg blevet interesseret i CISUs arbejde.
Den Danske Helsinki-Komité arbejder for styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse i OSCE-området og her især i staterne i Østeuropa. Komiteen har gennem årene
gennemført et stort antal projekter for deltagere fra de post-kommunistiske lande og Tyrkiet.
Vi mener, at et CISU-bestyrelsesmedlem, der arbejder i Helsinki-Komiteen, kan tilføre CISUs arbejde indsigt i denne region.

Claus Hedegaard-Jensen, Periamma
Jeg har haft den glæde at sidde i CISUs bestyrelse det sidste års tid. Som et af de to bestyrelsesmedlemmer med fokus på CISUs puljer, har puljereformen fyldt meget i mit bestyrelsesarbejde.
Deltagelse i processen omkring udformningen af de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen har
givet et stærkt indtryk af CISU som organisation. At kunne fortsætte arbejdet omkring CISUs puljer
og deres fremadrettede position i udviklingsmiljøet er en af grundene til at jeg genopstiller.
At få lov til at sidde i CISUs bestyrelse er et privilegium og et ansvar. Det giver samtidig en et indblik i hvad der sker - ikke bare i forbindelse med CISUs arbejde - men også i store dele af resten af
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udviklingsmiljøet gennem de stærke kontakter CISUs sekretariat har til og i miljøet, samt hos
Udenrigsministeriet. Med den viden er det derfor vigtigt at bestyrelsen sikrer sig at CISU ikke bliver
bare endnu en brik i de omskiftelige politiske vinde. Politikere synes ikke at forstå at der er behov
for stabilitet og langsigtet planlægning når man laver udviklingsarbejde. At kunne arbejde for at
CISU sikres den nødvendige stabilitet som vi medlemsorganisationer har brug for, er en anden
grund til at jeg genopstiller til bestyrelsen.
Til daglig har jeg en halvtidsstilling hos organisationen Periamma, der arbejder med projekter
rundt om undervisning, entreprenørskab og mikro-finans. Periamma har et enkelt projekt gennem
CISU om at få flere unge til at deltage, og til at gøre det på fredelig vis, i det næste kenyanske valg
til august.

Katja Thøgersen Staun, IMCC
Jeg genopstiller til CISU’s bestyrelse, som jeg for første gang blev valgt ind i ved generalforsamlingen i 2015. Jeg er frivillig i IMCC (International Medical Coorperation Committee) - en landsdækkende forening for studerende med interesse for international sundhed. IMCC har i mere end 50
år varetaget 100 % frivilligt drevne udviklingsprojekter i nogle af verdens mest afsidesliggende og
fattige områder.
Jeg brænder fortsat for bæredygtigt udviklingsarbejde og for at bidrage til en forbedring af livsvilkårene for nogle af verdens fattigste og mest marginaliserede befolkningsgrupper.
I CISU’s bestyrelse vil jeg fortsat arbejde for at sikre mangfoldighed og bred deltagelse fra folkeligt
forankrede civilsamfundsorganisationer som en essentiel del af den danske udviklingsindsats.
CISU’s styrke ligger blandt andet i evnen til at samle mange forskellige organisationer. Det der binder os sammen er vores fælles vision om at opnå en mere retfærdig og bæredygtig verden kombineret med et stort engagement og virkelyst for at skabe forandringer – for mange af os er det et
frivilligt engagement. Jeg anser det for en særdeles ansvarsfuld opgave at skulle repræsentere vidt
forskellige, men meget ideologiske medlemsforeninger. Det er et ansvar jeg tager alvorligt.
Jeg har været en del af CISU’s bestyrelse i periode med store udfordringer, og jeg er meget motiveret for at arbejde videre med at sikre CISU’s relevans både i forhold til nye fundingmodaliteter
og til en gentænkning af, hvordan civilsamfundet skal spille sammen med øvrige dele af samfundet.
Til daglig arbejder jeg som økonomifuldmægtig på Institut for Menneskerettigheder i København.

Katrine Skamris, Ghana Venskab
Mit navn er Katrine Skamris og jeg vil hermed stille op til CISU’s bestyrelse. Jeg har været bestyrelsesformand for Ghana Venskab (GV) siden 2015 og vi har i længere perioder nydt godt af samarbejdet med og støtten fra CISU. Det er et samarbejde vi er glade for og vi håber, at vores erfaringer også kan bruges til at videreudvikle CISU’s rolle.
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GV startede sit arbejde i Nordghana for snart 40 år siden. GV arbejder for et styrket civilsamfundet
i det fattige Nordghana og arbejder med projekter der hjælper landbyerne, kvinderne og de unge
med at organisere sig og kæmpe for deres demokratiske og sociale rettigheder. Vi har særligt fokus på udvikling af landbruget og retten til skolegang, fordi mad og uddannelse er fundamentet
under al anden udvikling. Udover et lille professionelt sekretariat er GV drevet af frivillige.
I mit professionelle virke har jeg arbejdet for Dansk Flygtningehjælp siden jeg vendte tilbage til
Danmark i 2013. Mit primære fokus er på økonomi og risikostyring og jeg har haft glæden af at
være udstationeret i Sydsudan i 2015. Geografisk er min rolle bredere nu, hvor jeg støtter den finansielle risikostyring i 11 af de lande som Flygtningehjælpen arbejder i.
Min akademiske baggrund er en Cand. Merc. uddannelse som jeg har taget i Aarhus og det var
også her jeg fik mit kendskab til CISU og GV da jeg blev ansat som studentermedhjælper hos sidstnævnte i 2008.
Som bestyrelsesmedlem for GV, og forhåbentlig kommende for CISU, vil min mission være, at CISU
bedst muligt kan støtte medlemmerne i at forstå og bruge de muligheder som den nye styrkede
programmodalitet giver. Jeg tror ikke, at de nye modaliteter bliver rullet tilbage, så jeg vil arbejde
for, at vi sikrer den bedste sammenhæng mellem modaliteterne og det arbejde som CISU`s medlemsorganisationer allerede udfører så fremragende.
I min optik vil det være rigtig vigtigt, at få sikret stabilitet, forudsigelighed og gennemsigtighed. Det
vil gøre sig gældende ved mere stabile økonomiske rammer men også større stabilitet for de rammer der styre vores program udvikling. Dette vil give CISU’s medlemsorganisationer mulighed for
længer sigtet strategisk planlægning med vores partnere i Syd, og derved opnå en højere grad af
bæredygtighed og effektivitet i vores engagementer.
Jeg håber, at I vil finde mit kandidatur og kompetencegrundlag relevant for CISU’s bestyrelse. Jeg
vil glæde mig til at tage arbejdet op hvis I vælger mig.
Stem på mig

Vibeke Tuxen, Verdens Skove
Mit navn er Vibeke Tuxen, jeg repræsenterer Verdens Skove og har siddet i CISUs bestyrelse i de
sidste ti års rivende udvikling af CISU. Jeg synes, at alt det nye, der sker på udviklingsområdet lige
nu, er fantastisk spændende. Nye verdensmål, nye aktører, nye arbejdsformer, ny verdensorden og hvor kommer CISUs medlemsorganisationer og vores partnere, store som små, ind i alt det?
Det vil jeg gerne arbejde videre med. Det kræver forandringsparathed både af os som civilsamfundsorganisationer og af bevillingssystemerne, hvor nye retningslinier åbner op for nye måder at
arbejde på. Vi skal også som organisationer åbne op, og nye partnerskaber og samarbejder på
tværs bliver stadigt vigtigere, herunder med det private erhvervsliv. Samtidigt skal vi bevare vores
fokus på kvalitet, fortalervirksomhed og fattigdomsorientering i Syd. Og vi skal arbejde for, at
Danmark ikke glemmer vores ansvar for en lige og bæredygtig verden. Verden har brug for et
bredt og aktivt civilsamfund! Det vil jeg arbejde aktivt for.
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