Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2018
Mødekreds
Tid

Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea
(referent)
9. maj 2018 kl. 12.30-17.30

Sted

Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København

Indkaldere

Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Kage og frugt under mødet + Frokost ved mødets start.

Kl. 12.30-13.30
1. Velkommen til en ny bestyrelse
Bestyrelsen spiste frokost sammen. Derefter var der velkomst og præsentationsrunde i den nye bestyrelse.
Kl. 13.30-13.40
2. Godkendelse af dagsorden
Bilag 2.1. Godkendt referat af møde 20. april (vedlagt)
Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde med tilføjelse af to ekstra punkter under eventuelt. Referat fra sidste møde er med til orientering.
Kl. 13.40-14.30
3. Konstituering, fordeling af ansvarsområder og planlægning
Bilag 3.1. Udkast til ”bestyrelsens ledelse af CISU” (vedlagt)
Bilag 3.2. Indstilling om honorarer (vedlagt)
Bestyrelsen konstituerede sig således: Til formandsposten stillede Katrine Skamris
op. Rollerne mellem formand og næstformand, formandskabet, blev drøftet. Katrine blev valgt enstemmigt. Til næstformandsposten stillede Runa Bruun op og blev
valgt enstemmigt. Til kassererposten stillede Claus op og blev valgt enstemmigt.
Erik gennemgik de ændringer, der er lavet i dokumentet ”bestyrelsens ledelse af CISU” siden sidste år – herunder ændringer ifm. monitorering af sekretariatets arbejde eftersom der i efteråret 2017 blev gennemført en omorganisering fra teams til
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arbejdsgrupper. Det pointeredes desuden, at der er opdateringer på vej ift. CISUs
etiske retningslinjer, juridiske principper og anti-korruptionspolitikken samt nye tiltag omkring "safeguarding". Det hele bliver samlet i en fælles code of conduct.
Nederst i dokumentet er beskrivelsen af bestyrelsens ansvar, og Erik forklarer, at
der nu også, bl.a. eftersom det er et krav ifm. DERF, er tegnet en forsikring for bestyrelsen. Bestyrelsen spørger til, hvad denne forsikring koster, hvilket sekretariatet
vil følge op på. Det betales fortrinsvis af UM, eftersom det er et krav derfra ifm.
DERF.
I forhold til økonomistyringen har bestyrelsen tidligere efterspurgt en indstilling om,
på hvilket niveau bestyrelsen skal godkende budgetændringer. Erik forklarer her, at
sekretariatet er kommet frem til, at det er vanskeligt at sætte beløb på dette, da et
beløb i én sammenhæng kan være uvæsentligt, mens det samme beløb kan være
væsentligt inden for et andet budget – ligeså vel kan en procentvis grænse også være misvisende. Bestyrelsen drøftede dette og beslutningen blev en aftale om, at både sekretariatet, kassereren og bestyrelsen holde øje med og holder hinanden op
på, hvad der er væsentligt – hvad der er en principiel praksis - og undgår lange diskussioner om det, der ikke er. Og mødelederen vil derfor afbryde, hvis diskussioner
bevæger sig for langt uden for det væsentlige.
Bestyrelsen drøftede herefter punkt 13 i forretningsordenen angående referatprocessen. Beslutningen for fremtidig praksis (hvilket skrives ind i forretningsordenen)
blev, at bestyrelsen modtager referatet senest 14 dage efter mødet; dette i en mail
med deadline for godkendelse eller kommentering. Hvis der inden deadline kommer kommentarer af indholdsmæssig – ikke sproglig - karakter, vil referatet tages
op på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen spørger omkring Lars Engberg-Pedersen, som er indstillet af CISU og
DIIS i Udviklings Politisk Råd (UPR). Fremover vil bestyrelsen gerne have alle mødeindkald og bullets fra UPR-møderne tilsendt. Sekretariatsledelsen udvælger ifm.
møder i UPR, om der er nogle grupper af medlemsorganisationer, som det ville være særligt relevant for at komme med kommentarer til Lars Engberg-Pedersen. Han
er dog ikke forpligtet af disse kommentarer.
Bestyrelsen får ”bestyrelsens ledelse af CISU” inkl. forretningsordenen for det
kommende år med enkelte tilføjelser og præciseringer til endelig godkendelse ved
næste bestyrelsesmøde. Dokumentet lægges på hjemmesiden derefter.
Bestyrelsen godkendte indstillingen om honorarer. De 78.800 kr. fra budgettet for
2018 fordeles således:
 Formand: 39.600 kr.
 Næstformand: 29.600 kr.
 Kasserer: 9.600 kr.
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Kl. 14.30-15.30
4. Ansvarsfordeling, mødeplanlægning og studietur
Bilag 4.1. CISUs vedtægter (vedlagt)
Bilag 4.2. Vision, mission og værdier (vedlagt)
Bilag 4.3. Strategi 2018-21 (vedlagt)
Bilag 4.4. Etiske retningslinjer (vedlagt)
Bilag 4.5. Juridiske principper (vedlagt)
Bilag 4.6. Anti-korruptionspolitik (vedlagt)
Bilag 4.7. Referater fra hhv. teknisk møde og dialogmøde med HMC (eftersendes)
Bilag 4.8. Temaer og Prioriteringer for Bestyrelsen 2018-19 (vedlagt)
Bilag 4.9. Udkast til mødeplan 2018-19 (vedlagt)
Bilag 4.10. Sekretariatets grupper med den tidligere bestyrelses ansvarsfordeling
(vedlagt)
Bilag 4.1-4.7 udgør baggrunden og rammerne for bestyrelsens arbejde i 2018-19 og
er medsendt til orientering.
Erik fortæller om processen omkring den grafiske opsætning af strategien, hvor vores faste grafiker er sat på opgaven.
Jeef fortæller kort om bilag 4.7. med referater fra hhv. teknisk møde 30.11.2017 og
ledelseskonsultationen 19.1.2018 med UM. CISU har skiftet kontaktperson i HMC
med effekt fra i dag, således at Signe Skov fremover vil være kontakt person med
Thomas Nikolaj Hansen som sparrer. De vil begge komme til et introducerende møde i CISU i juni. Den nye udviklingspolitiske direktør fra årsskiftet, Trine Rask Thygesen, vil komme på besøg hos CISU id. 6. juli. Jeef pointerer fra referaterne fra ledelseskonsultationen med HMC , at der vil være tilsyn i efteråret 2018 og review i efteråret 2019. I foråret 2019 vil der blive fastlagt Terms for dette review. Bemærk
også, at CISU til de to møder har markeret vigtigheden af forenkling på afrapporteringsområdet. Bestyrelsen kommenterer ift. C-sager i referatet fra teknisk konsultation, hvilket der allerede er sket opfølgning på.
Bestyrelsen har kommentarer ift. ”whistleblower”-ordningen i CISUs etiske retningslinjer. Erik svarer, at de etiske retningslinjer vil blive revideret i den kommende tid –
hvor særligt dette afsnit også skal ændres. Bestyrelsen vil få revideringerne til godkendelse.
Bestyrelsen besluttede med enkelte justeringer (ift. mødetidspunkter, tilføjelse af et
punkt om civilsamfundets råderum til mødet i juni samt opmærksomhed på, at mødet 28.9 er meget kompakt) årets mødeplan.
På baggrund af en kort gennemgang af sekretariatets forskellige arbejdsområder
samt en drøftelse af rollen for de bestyrelsesansvarlige fastlagde bestyrelsen de for3

skellige ansvarsområder og fordelte dem imellem sig, herunder ansvar for sekretariatets forskellige arbejdsgrupper.
Kl. 15.30-15.45 Pause
Kl. 15.45-16.20
5. Opsamling fra generalforsamlingen
Bilag 5.1. Indstilling om næste års generalforsamling (vedlagt)
Bestyrelsen drøftede generalforsamlingen og mente generelt, det havde været en
god dag. Dog burde der havde været mere tid til paneldialogen, hvor der ikke var
nok tid til salens inputs. Til gengæld var der gode kontraster og en god diskussion.
Derudover vil bestyrelsen gerne arbejde på at få flere medlemsorganisationer repræsenteret og engageret til generalforsamlingen næste år.
Indstillingen om næste års generalforsamling omhandler dato (6.april 2019), lokalitet (Mødecenter Odense) og særligt, at sekretariatet i løbet af efteråret vil komme
med forslag til et program, der inddrager medlemsorganisationerne mere i generalforsamlingsdagen. Baggrunden for dette er et ønske om, at flere medlemsorganisationer er repræsenteret ved næste års generalforsamling.
Indstillingen blev vedtaget af bestyrelsen, som desuden kom med en række inputs
til indhold, der kunne skabe flere deltagere til næste års generalforsamling. Hvis det
viser sig, at programmet kommer til koste flere penge, vil bestyrelsen få budgetrevisioner omkring dette.
Kl. 16.20-17.00
6. Nyt fra sekretariatet
Bilag 6.1. DERF Annual Progress Report 2017 submission DMFA (vedlagt)
Generel status fra sekretariatet og dets arbejde.
Jeef fortæller, at bestyrelsen i juni vil få mere information omkring medarbejderstatus, herunder også opdatering omkring MUS i maj og Ø-turen i juni. Desuden er der
fuld gang i processen med at implementere de anbefalinger, der kom i forbindelse
med ledelsesgennemgangen i starten af 2018.
Erik fortæller om justeringer i puljeretningslinjerne til august, der er på et ikkesubstantielt niveau. Det er ca. 30 små rettelser, som sekretariatet tillader sig at lave.
I efteråret vil der være en mere indholdsorienteret proces. Det er ikke en stor puljereform igen, men det er en justering med bestyrelsens godkendelse, hvortil der vil
blive taget nogle mere substantielle diskussioner op bl.a. på seminaret i september.
Dette forventes færdigt den 1.januar 2019.
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Til bestyrelsesmødet i juni vil der være tilsagnshåndtering, men lige nu er der ikke
noget stort nyt omkring CSP. Oplysningspuljen under CSP: Her var 12 ansøgninger,
hvor der ikke var nok penge til 2 af disse, som så til gengæld kan søge i den løbende
ansøgningsfrist (15 % er sat af til den løbende ansøgningsfrist, med et max ansøgningsbeløb på 10.000 kr.). Der skal findes en ny bevillingskonsulent til oplysningspuljen, eftersom Suzette Frovin har valgt at stoppe. Bestyrelsen spørger om oplysningspuljen bruges som katalysator til Frame Voice Report!, dvs. også hjælper med
at facilitere at der sættes nogle organisationer sammen. Dette arbejdes der løbende
på i sekretariatet, men selve oplysningspuljen er mere at se som et supplement til
FVR for de der ikke har kapacitet til at indgå i FVR. Der kom et forslag fra bestyrelsen om en puljebørs – hvor organisationerne på hjemmesiden kan kommunikere
idéer og behov og dermed også finde hinanden.
På kursus og kompetenceudviklings-området vil der komme justeringer i tilbud i efteråret og mere markante ændringer i 2019.
Jeef fortæller, at der den 13. juni (kl.10-12) i København og 14. juni (kl.10-12) i Aarhus er møder om Tendenser i Civilsamfundsstøtte primært sammen med strategiske
partner organisationer og programorganisationer, som bestyrelsen også er inviteret
til. Amy fra CIVICUS samt Jelmer fra det hollandske Danida vil holde oplæg. Desuden
har Altinget inviteret CISU til at deltage i et panel, som skal diskutere effekten af effektmålinger, sammen med en række civilsamfundsorganisationer d.22.5. og d.6.6.
Disse indlæg vil blive sendt til bestyrelsen i fb. med næste bestyrelsesmøde
DERF årsrapporten (bilag 6.1.) er afleveret. Danida har udskudt det formelle møde
om rapporten til november. Der vil være review af DERF i uge 38-42 i efteråret. Der
er nyt call fra Somalia som kommer ud på mandag. Solveig og Signe har været på tilsyn i Etiopien i sidste uge.
Erik fortæller, at der et sted mellem den 18. og 25. maj vil der blive uploaded en
masse materiale omkring persondatabeskyttelse på hjemmesiden. Materialerne er
næsten færdige og vil komme ud inden den 25.maj, hvilket er et krav i den nye lovgivning. Ift. medlemsorganisationerne har der været flere fyraftensmøder både i efteråret 2017 og foråret 2018 – og CISU har desuden henvist til ISOBRO, som har
brugbare formater inden for dette område.
Der er sat en proces i gang omkring etablering af en helt ny database, hvilket er en
stor opgave. Sekretariatet forventer at lave omlægningen i løbet af 2019.
Karla har været til et møde i dag omkring TOSSD. Endnu et OECD målingsredskab.
Martin Bille holdte oplæg til dette møde i dag. Umiddelbart kan det godt se ud til at
komme til at påvirke CISU, men vi afventer Karlas respons på mødet i dag.
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Det fælles bedste - folkemøde i Vejle. I de næste tre dage er der bæredygtighedsfestival i Vejle. CISU er til stede med en stand i to dage, som en række af CISUs medlemsorganisationer vil gøre brug af. Derudover er der nogle paneldebatter, hvor CISU er vært ved en debat omkring at gøre det internationale udviklingsarbejde mere
bæredygtigt, hvor det er de samme medlemsorganisationer, som er med i panelet.
Bestyrelsen anerkender, at sekretariatet har taget initiativ til også at deltage her.
Kl. 17.00-17.10
7. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede deltagelse ved konference om partnerskaber på CBS d.11.12.juni: Partnership 2018 - 6th Biennual International Symposium on Cross-Sector
Social Interactions. Der kan ved deltagelse opnås viden og netværksmuligheder. Privatsektorgruppen fra sekretariatet deltager. Prisen er 2600 kr. pr. person. Bestyrelsen besluttede, at Vibeke og Helle deltager. Her påmindes om, at der skal ske vidensdeling med resten af bestyrelsen efterfølgende. Access2Innovations snarlige
seminar er også en mulighed.
Vibeke fortæller om en konference i næste uge, som hun deltager i privat, vedrørende digitalisering i relationer til udviklingsarbejdet i Afrika. Det handler om digitalisering i Afrika, dog særligt rettet mod virksomheder. Sekretariatet har vurderet, at
de ikke har mulighed for at deltage. Det aftales, at Vibeke sender noter fra mødet
videre til sekretariatet, som er i afsøgningsfase på dette område for tiden.
Runa har været til møde i Globalt Fokus om lancering af Verdensmålsrapporten.
(Runa vender dette med Jeef og Erik og sender derefter punkter ud pr. mail).
Kl.17.10-17.30
8. Folkemøde på Bornholm
Kim gennemgår først det praktiske. Fire fra bestyrelsen tager med Vibeke, Claus,
Andrew og Helle. CISU er sammen med Levende hav på fiskekutteren Anton. Her vil
der være nogle fællesarrangementer og andet. D.31.maj er der møde omkring, hvad
bestyrelsesmedlems-deltagerne helt konkret skal nå ud til i løbet af dagene.
1.suppleanten Klaus har spurgt ind til muligheden for, at han kommer med på Folkemødet. Når man er med som bestyrelsesmedlem, så er man med under de rammer, som er besluttet omkring dette. De samme rammer ville også gælde, hvis man
deltog som suppleant. Bestyrelsen besluttede, at han ikke kan komme med som
suppleant af principielle årsager; bestyrelsen har ikke behov for at blive suppleret i
denne omgang, da bestyrelsen allerede er fuldtallig i deres deltagelse til folkemødet
i år.
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