Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2018
Mødekreds Bestyrelsen: Afbud fra Katja, Andrew og Claus. Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent)
Tid
27. juni 2018 kl. 11.30-16.30
Sted

CISU, Klosterport 4X, 3. sal, Aarhus C

Indkaldere

Katrine, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Der vil være frokost kl.13 samt kage og frugt under mødet.

Kl. 11.30-12.00
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste møde
Bilag 1.1. Referat af møde 9. maj (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Tre afbud; Katja, Andrew og Claus. Bestyrelsen er ifølge forretningsordenen stadig
beslutningsdygtig med fire tilstedeværende.
Bestyrelsen godkender dagsordenen. Referat fra sidste møde er med til orientering.
Det blev vedtaget ny referatproces: Forkvinden modtager referatet inden 14 dage
efter mødet. Forkvinden læser referatet igennem indenfor 24 timer, og laver rettelser om nødvendigt. Forkvinden sender referatet, som godkendt af forkvinden, ud til
resten af bestyrelsen (inklusiv ledelse, stabsmedarbejder og medarbejderrepræsentant til orientering) med en tydelig deadline. Resten af bestyrelsen kan sende kommentarer og rettelser til forkvinden inden deadline; No objections basis (dvs. svares
der ikke inden deadline, opfattes det som godkendt). Forkvinden sender samlet rettelser til stabsmedarbejderen, og når disse er rettet betragtes referatet som godkendt. Er der større uoverensstemmelser tages referatet op på næste møde.
Bestyrelsen drøftede forkvindeskabet på baggrund af en mail fra Katrine om hendes
personlige planer for året. Fraværende bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed
for at komme med inputs til dette punkt. Katrine redegør for de konsekvenser og
muligheder, det kan føre med sig, at hun fra september 2018 vil være bosiddende i
New York. Katrine deltager fortsat i alle årets bestyrelsesmøder og vil desuden være
i Danmark i en uge i forbindelse med hvert møde. Runa vil som næsteforkvinde
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træde til i situationer, hvor Katrine ikke har mulighed for at være til stede. Bestyrelsen besluttede, at den stadig bakker op om Katrine som forkvinde for CISU. Der vil
være en evaluering af denne ordning på bestyrelsesmødet den 1. februar, og der vil
være en løbende dialog om, hvilke muligheder og inputs det også kan give, at Katrine er bosiddende i New York.
Kl. 12.00-12.30
2. Nyt fra sekretariatet
Bilag 2.1. Disposition over Code of Conduct (vedlagt)
Bilag 2.2. The climate envelope 2018: Support to civil society (Bilag 4a til møde i
Udviklingspolitisk Råd den 12.juni 2018; tidligere fremsendt pr. mail)
Bilag 2.3. CISU artikler i Altinget (vedlagt)
Bilag 2.1. er en disposition over CISUs nye Code of Conduct, som er under udarbejdelse. Erik redegør for, at dette arbejde udføres, på baggrund af et behov over flere
år, for at få opdateret vores principper, etiske rammer mv. som pt. ligger i adskilte
papirer. Dette samles nu. Desuden er flere medarbejdere blevet kapacitetsopbygget
ift. anti-korruption. Tredje årsag til, at dette gøres nu, er, at vi via DERF og FVR møder større krav ift. at være mere præcise inden for dette område. Fjerde årsag er
den aktuelle diskussion omkring Safeguardening. Bestyrelsen anerkender det gode
arbejde. Erik tilføjer, at det vil blive et dynamisk dokument; både fordi safeguardening-diskussionerne i samarbejde med Globalt Fokus er on-going og for, at det også
bliver tilgængeligt for medlemmerne. Jeef tilføjer, at det også handler om at skabe
rum for folkeligt engagement. Det vil blive udspecificeret, at dette er Code of Conduct for CISU, ikke for CISUs medlemmer. På nogle områder, kan det forventes, at
der vil der være virkninger, der indskrives i retningslinjer og procedurer i forbindelse
med bevillinger fra CISU.
Jeef redegør for status på klimamidlerne og den forventede proces fremefter: Der
er kommet referat fra UPR-mødet den 12. juni, hvor af det fremgår, at CISU har fået
bevilligede 40 mio. som klimamidler til de næste fire år. Dette er også bekræftet af
sagsbehandleren i Danida. Tilsagn fra UM er først formelt, når der er modtaget et
bevillingsbrev fra UM, hvilket kan forventes i efteråret 2018. CISU vil efterfølgende
fordele midler til de forskellige støtteformer under CSP. Dette vil indgå i tilsagnshåndteringen til bestyrelsesmødet den 29. november.
Jeef redegør for status på området omkring Shrinking Space/Begrænsning af Civilsamfundets råderum: Der har været arrangementer (hhv. i København og Aarhus)
med Amy og Jelmer, hvor flere fra bestyrelsen også deltog. CISU er også med i Globalt Fokus’ arbejdsgruppe omkring dette. CISU har særskilt aktivitet omkring dette i
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september. Der arbejdes på at få en repræsentant fra WACSI på besøg i den første
uge af september, som vil have møder vedrørende blandt andet Shrinking Space.
Ift. de to artikler, som CISU aktuel er involveret i, i Altinget; fortæller Jeef, på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at der i stil med andre indlæg ikke har været
meget feedback på dette. UM har dog noteret, at de har bemærket indlæggende.
Bestyrelsen bakker op om, at CISU går aktivt ind og bakker op om medlemmerne på
forenklingsområdet.
Erik informerer om, at Kirsten Brosbøl var på besøg på CISUs medarbejdertur i juni
til både oplæg og gruppesnak som led i sekretariatets kapacitetsopbygning og som
led i at arbejde med hende politisk.
Angående det koordinerende møde (CISU, 92-gruppen, GF, VBN) omkring verdensmålene, henviser Erik til fremsendte bullets.
Kl. 12.30-12.40
3. Ekstern IT-leverandør
Bilag 3.1. Indstilling vedrørende Ekstern IT leverandør (eftersendes)
Ansvarlig: Claus (Claus har ikke set indstillingen før resten af bestyrelsen)
Bestyrelsen drøfter indstilling vedrørende ekstern IT leverandør.
Erik forklarer, at denne indstilling er gået hurtigt, fordi der har været store problemer med vores IT systemer. Det drejer sig om en forkortelse af en udbudsproces,
som allerede var i gang. Der er udvalgt et firma, som, hvis bestyrelsen godkender
det, vil gå i gang dagen efter dette møde – med henblik på en mere langsigtet aftale
fra august. Bestyrelsen vil modtage budgetændringsforslag i forbindelse med den
mere langsigtede løsning på dette område; herunder også processen omkring udskiftning af databasen. Bestyrelsen vedtager indstillingen.
Kl. 12.40-13.00
4. Organisatorisk og personalemæssig status
Bilag 4.1. Notat om personalestatus (vedlagt)
Bilag 4.2. Fælles opsamling på MUS (vedlagt)
Bilag 4.3. Ledelsesopfølgning på gennemgangen (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Sekretariatsledelsen lægger op til, at bestyrelsen stiller spørgsmål til bilagene, som
indeholder en årlig status på det organisatoriske og personalemæssige plan samt
ledelsens opfølgning på ledelsesgennemgangen.
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Bestyrelsen spørger til, hvad status er ift. arbejdspresset på sekretariatet. Erik svarer, at der er masser af arbejdspres, men at der er en vigtig forskel på sundt og
usundt pres. Selvsagt har 8 nye medarbejdere og flere langtidssygemeldinger betydet, at der af nogle medarbejdere, er blevet forventet en ekstrem fleksibilitet. Ledelsen har fokus på dette område og vil arbejde med trivsel i grupperne; Der har
desuden været et fælles temamøde om ’det gode arbejdsliv’ med en konsulent udefra. Ledelsen appellerer til medarbejderne om at bruge ledelsen noget mere. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til også selv at opsøge synligheden.
Kim (tillidsrepræsentant) påpeger i denne forbindelse, at en arbejdsgruppe består
af forskellige mennesker – og der er kommet mange nye siden den seneste APV.
Der findes mange forskellige tilgange til at have arbejdspres; og der er god plads til
de forskellige tilgange. Lavede vi en APV i dag, ville der formodentlig være mange,
som svarede, at de har for meget at lave. Han mener også, det bliver håndteret godt
af kollegerne. Som TR er det ikke kollegernes arbejdspres, der fylder lige nu; det
handler mere om, at der er mange nye medarbejdere, hvilket også skaber undrende
spørgsmål over arbejdspladsens normer, og det kræver kræfter at skulle integrere
nye medarbejdere i en organisation. Der kunne være brug for en HR-afdeling. Jeef
supplerer herom, at der er fokus på (igennem flere forskellige tiltag) at skabe både
mening omkring arbejdsopgaverne, og at sørge for at medarbejderne har kompetencerne til at udfylde denne mening i grupperne.
Bestyrelsen spørger til, om der er problemstillinger, som ikke er med i bilagene,
men som det vil være relevant for bestyrelsen at høre? Erik svarer, at bestyrelsen
løbende er blevet orienteret om de sager, der har været.
Jeef forklarer, på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at CISU dækker mere, end
vi er forpligtiget til overfor UM ift. sommerdækningen på DERF, eftersom der er indlagt 6 ugers ferie, i den bevilling vi får i DERF. I CISUs tre lukkeuger dækkes ikke behandling af ansøgninger, mens allerts dækkes af ledelsen (primært Jeef).
Bestyrelsen beder om en uddybning af ledelsens opfølgning på gennemgangen,
herunder også hvad tidsrammen er for denne opfølgning. Erik forklarer, at der ikke
er nogen deadlines på disse opfølgningspunkter; Det er processer, hvor ledelsen
skal lære og udvikle sig løbende. Erik tilføjer, at ledelsen er blevet bedre til planlægning på det mellemlange sigt. Jeef foreslår, at en opfølgning på dette dokument, bilag 4.3., kunne være en del af LUS. Bestyrelsen bemærker, at punktet omkring CISUs
narrativ også kunne være relevant for bestyrelsen at få bedre kendskab til. Og det
skal derfor deles med bestyrelsen, når det er blevet færdiggjort.
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Erik fortæller kort om Ø-turen; hvor Kirsten Brosbøl som sagt var på besøg, og der
blev arbejdet med CISUs narrativ på kreative måder. Kim tilføjede i denne forbindelse, at det var en rigtig god tur; og pointerede, at det var rigtig rart, at der var en
strategi at tage udgangspunkt i, så der ikke skulle udtænkes noget nyt fra bunden –
men der i stedet kunne dykkes ned i noget, der allerede var udviklet.
Vedrørende planer for efteråret fortæller Jeef, at der vil blive arbejdet videre med
gruppestrukturen, så arbejdet organiseres mere fokuseret.
Kl. 13.00-13.30: FROKOST
Kl. 13.30-13.50
5. Folkemøde, Partnerskabskonference og Det Fælles Bedste
Ansvarlige: Claus, Vibeke, Helle og Andrew
Deltagende bestyrelsesmedlemmer på folkemødet sender/har sendt punkter til Kim
vedrørende de temaer, de hver især havde fokus på. Yderligere blev der uddybet
følgende;
Ift. partnerskaber mellem Civilsamfundet og Privat Sektor observerede Helle, at
mange talte om det uden, at det blev konkretiseret; der er brug for eksemplificering
og best-practice omkring det. Vibeke havde fokus på privatsektorsamarbejde og erfarede, at de arrangementer som så på verdensmålene og privatsektor ikke havde
fokus på et samarbejde med civilsamfundet, hvilket hun gjorde opmærksom på. Vibeke havde kontakt med flere af privat sektorens virksomheder, som ønsker at
samarbejde med CISU.
Der var enighed om, at samarbejdet med Levende Hav og kutteren Anton var en
stor succes på folkemødet. Det var en rigtig god platform for CISUs medlemsorganisationer. 18 medlemsorganisationer blev inden for kort tid involveret i at have arrangementer her – for 25.000 kr. Kim har en række forslag til yderligere tiltag til
2019, samt en evaluering af dette års deltagelse, som bestyrelsen vil modtage i efteråret forud for indstillingen omkring næste års folkemøde-deltagelse. Folkemødet
ligger, som sædvanligt, i uge 24 i 2019.
Bestyrelsen har modtaget to udførlige skriv omkring hhv. bestyrelsens og medarbejdernes deltagelse ved partnerskabskonferencen på CBS den 11.-12.juni. Vibeke
tilføjer hertil, at der ikke kom nok ud af deltagelsen på konferencen; Det var alt for
forskningspræget, på det metodiske plan. Helle er enig i kritikken; men mener alligevel, at der var dele, der kunne bruges. Mette, fra sekretariatet, vil sende en evaluering til arrangørerne af konferencen, hvor dette kritikpunkt pointeres (herunder,
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at det store forskningsmetodiske fokus ikke fremgik af konferencebeskrivelsen). Bestyrelsen drøftede i denne forbindelse kort, om vi i CISU har en ambition om at tale
CSO påvirkning ind i forskningsverdenen? Det kunne være ved, at vi ”fodrer” forskningsverdenen med temaer, som, vi synes, kunne være spændende at vide mere
om. Heri ligger også en interessant vinkel om, om der kan rejses tvivl omkring civilsamfundets legitimitet ift. at påvirke dette område. Denne diskussion blev parkeret
til dette møde, grundet manglende tid, men vil blive taget op senere til diskussion.
Kim fortæller kort om Det Fælles Bedste, et folketræf i Vejle, for mennesker, som
går op i bæredygtighed. Her opstod der en mulighed for CISU ift. også at få udviklingsaspektet ind i dette. Jacob og Kim fra sekretariatet tog initiativ til dette, hvor
CISU havde en stand og agerede platform for CISUs medlemsorganisationer. Der var
mange involverede medlemsorganisationer (Økologisk landsforening, Skoleliv i Nepal, Afrika kontakt, Ingeniører uden grænser osv.). Der var desværre kun et lille publikum på folketræffet; men de tilstedeværende fik en enormt god oplevelse. Der var
desuden et fint samarbejde og gode dialoger imellem flere af CISUs medlemsorganisationer. CISU kunne fint lade sig inspirere af at lave et lignende arrangement, som
en god platform for medlemsorganisationerne. Dette arrangement har også givet
inspiration ift. planlægningen af næste års generalforsamling den 6. april.
Kl. 13.50-14.25
6. Identifikation af temaer til bestyrelsens strategiseminar
På baggrund af deltagelse ved diverse seminarer, konferencer, folkemøde mv. samt
aktuelle debatter fx i Altinget, brainstormer bestyrelsen over relevante temaer til
strategiseminar den 28. september.
Bestyrelsen fik tid til at overveje, om der er temaer til bestyrelsens strategiseminar,
både indenfor eller som ikke allerede eksisterende temaer som er en del af rammen
(strategien, årsplanen og bestyrelsens temaer og prioriteringer) for det næste års
bestyrelsesarbejde. Temaer, som kom frem af brainstormen (Bilag 1) tages videre i
planlægningen af strategiseminaret til september. De bestyrelsesmedlemmer, som
ikke har deltaget, opfordres til at tilføje temaer.
Kl. 14.25-15.00
7. Studietur
Bilag 7.1. Retningslinjer for studietur (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
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Bestyrelsen vælger tema, destination og ansvarlige for studieturen.
Rammevilkår: Omkring 2 hele dages aktiviteter er muligt. Det er bestyrelsens opgave at planlægge studieturen; herunder også at skabe kontakt med de personer/organisationer, som skal besøges.
Ledelsen foreslår, at studieturen kunne gå til Holland. Her kan relevante kontakter
være: 1) Partos, som har et projekt i samarbejde med udenrigsministeriet kaldet
'The Spindle' omkring globale trends. De er også en del af et uformelt netværk om
Innovation for Change. 2) Wilde Ganzen; som er medlem af vores Frame Voice Report! konsortium, og som desuden er i gang med et spændende dialogprojekt med
WACSI i Vestafrika. 3) Vi har kontakt til Hollands Udenrigsministerium (igennem
Jelmer Kamstra). 4) PEP, Promoting Effective Partnering – hvilket er specifik omkring
verdensmålene.
Bestyrelsen drøftede mulige temaer for studieturen. CISUs kontakter i Holland kunne formodentlig også være behjælpelige med at formidle kontakten videre til andre,
der kunne være relevante at tale med indenfor de valgte temaer. Bestyrelsen beslutter, at studieturen går til Holland, hvor temaerne vil være frivillighed; formidling
af resultater; partnerkaber og Space.
Arbejdsgruppen omkring studieturen blev ikke vedtaget på mødet; de tre bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog, vil blive spurgt. Derudover er Katrine også åben
for at tage del i arbejdsgruppen.
Kl. 15.00-15.45
8. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen
Bilag 8.1. Indstilling og status på tilsagnshåndtering 2018 (vedlagt)
Bilag 8.1.a. Tilsagnshåndtering 2018 (vedlagt)
Ansvarlige: Claus og Vibeke
Erik orienterer om anvendelsen af midlerne i Civilsamfundspuljen i 2018 mellem de
forskellige typer af tilsagnspuljer / bevillingstyper i 2018. Grundlæggende; Det kan
konstateres, at budgettet forventes at holde. Bilag 8.1. redegør desuden for en
sammentællingsfejl: Claus og Vibeke har været inddraget i en beslutning om, at vi
sikrede os ikke at afvise støtteværdige projekter i denne runde; fordi vi på det tidspunkt antog, at det ville koste 3,3 mio. kr.. Der er desværre sket en, højst beklagelig,
sammentællingsfejl, hvorfor det viser sig at have kostet 7,3 mio.kr. (RED: Efter mødet er beløbet reduceret til 5,3 mio. kr. på grund af et afslagt til en bevilling, der var
givet med betingelser). Derfor havde Claus og Vibeke de forkerte forudsætninger
for at tage denne beslutning. Med det sagt; så er der et kontinuerligt flow af midler,
og vores forbrug køres hele tiden med et konservativt skøn. Så vi forudser ikke, at
der er noget problem. Det, der kan ske, er, at der i anden runde ”kun” er de midler
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til rådighed, som var planlagt for året; men der er stadig mulighed for, at der kommer flere penge tilbage inden næste runde, hvorved, der vil kunne flyttes penge
over til den næste runde (det sker på bestyrelsens møde i oktober, hvis det er tilfældet). På bestyrelsen møde i november, tilrettelægges tilsagnshåndteringen for
2019. Erik beklager dybt, at der er sket denne fejl – det er aldrig sket før, og der er
selvfølgelig gjort tiltag, som sikrer, at det ikke sker igen. Bestyrelsen responderer, at
sagen er dybt beklagelig, og simple regnefejl må selvfølgelig ikke opstå. Men fejl
sker, og bestyrelsen sætter pris på ledelsens håndtering og formidling af fejlen, som
er sket med rettidig omhu.
Bestyrelsen spørger ind til linjen for programmer i bilag 8.1.a., hvoraf det fremgår,
at der er 3 ansøgte/godkendte og ca. 30 mio.kr. til resten af året. Dette er en fejl, da
der i princippet skal stå 10 ansøgte, 3 bevilget og 7 ikke-færdigbehandlede. Dette
bliver rettet til næste gang.
Bestyrelsen spørger desuden til de afviste projekter, og om der har været rådgivning i disse tilfælde. Erik forklarer, at dette bliver diskuteret på Faglig Dag (hvor
Claus og Vibeke, som puljeansvarlige, også deltager). I forhold til afvisningsprocenten ved medborgerindsatser, så er denne procent faldende. Jeef tilføjer, at der er
fokus på dette, og der arbejdes også på at få flere ansøgere herindenfor.
Jeef pointerer desuden, at de 10 mio. klimamidler for 2018 ikke er taget med i budgettet, da vi ikke ved, hvornår de præcist kommer. Der er desuden 646.423 kr. tilbage fra den afsluttede PKM-pulje. Vi har bedt om at få godkendt fra UM, at disse
penge går ind i CSP-puljen.
Bestyrelsen godkender indstilling vedrørende tilsagnshåndtering.
Kl. 15.45-16.00
9. Orientering om eksternt samarbejde med fokus på Globalt Fokus og
CIVICUS mv.
Bilag 9.1. Notat vedrørende eksterne samarbejder (eftersendes)
Sekretariatsledelsen har i bilag 9.1. givet et overblik over CISUs eksterne samarbejder. Dette ledte til en drøftelse omkring tendenser i det danske NGO netværk samt
muligheder for at danne netværk internationalt.
Bestyrelsen havde derefter nogle opklarende spørgsmål til bilaget:
Erik er fra Globalt Fokus indstillet til UM til at deltage som en del af den danske delegation til FNs generalforsamling i år også på vegne af Globalt Fokus. Bestyrelsen
beder om baggrunden for det. Erik svarer, at i år kommer den første debat (i den
uge han har mulighed for at deltage) til at dreje sig meget om verdensmål; hvilket
kunne være både interessant og kompetenceopbygende for ham selv og CISU. 2)
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Der kommer 8 folketingsmedlemmer og formentlig flere ministre, som en del af delegationen; dvs. der forventes at være mulighed for at skabe politiske kontakter og
samtaler. 3) Erik trænger også til en mulighed for at få løftet blikket og horisonten.
Udgifterne for CISU, skulle det lykkes at komme med, vil være fly og ophold; delegationsdeltagelse koster ikke noget. Bestyrelsen tilkendegav at denne tur kunne være
meget relevant for CISU`s videre arbejde og er tilfredse med, at Erik godt vil prioriterer at tage med som en del af delegationen.
CISU er ikke med i 2030-panelet; Er det noget vi skal have fokus på? Erik svarer, at
da det blev etableret, skrev vi et brev og spurgte til det – og fik et svar om, at det
var for sent. Vi spurgte Kirsten Brosbøl om dette, som ikke havde noget præcis viden om, hvorfor det skete. CISU har ikke gjort mere ift. det; men vil have fokus på
den type repræsentationer fremadrettet. Bestyrelsen pointerer, at hvis de forventer
folkeligt engagement og noget af CISU ift. verdensmålene, så må vi også forvente at
være en del af et netværk som dette.
Der står et spørgsmålstegn ved privatsektornetværket i Globalt Fokus; Erik svarer, at
det er fordi, vi har svært ved at finde ud af, om det eksisterer eller ej.
Bilaterale samarbejder med donorer – Jeef forklarer hertil, at der var interesse fra
en række lande ift. ”CISU-modellen”, særligt nordmændene var interesseret i at
komme på besøg. Sekratariatet vil prioritere deres tid således at disse besøg kan
imødekommes, hvis de bliver konkrete.
Gennem Globalt Fokus er CISU blevet opmærksom på, at der er dannet et nyt netværk med 19 medlemmer repræsenterende Generalsekretærer/CEO`s fra større organisationer med strategisk samarbejdsaftale med UM. Det er noteret, at netværket ikke er for alle, og det kan vise sig at være proplematisk ift. at følge en fælles
dagsorden. Bestyrelsen opfordrede til, at vi forholder os nysgerrige overfor det nye
samarbejde men også ønsker at kunne få afklaret, hvad formålet med netværket er,
så vi kan finde ud af en brugbar rollefordeling.
Kl. 16.00-16.20
10. CISU skal implementere EU's persondataforordning
Bilag 10.1. CISUs Interne Persondatapolitik (vedlagt)
Bilag 10.2. Politik for sletning og opbevaring af personoplysninger i CISU (vedlagt)
Bilag 10.3. IT- og sikkerhedspolitik i CISU (vedlagt)
Bilag 10.4. Artikel 30. fortegnelse over behandlingsaktiviteter i CISU (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bilag 10.1.-10.4. er interne dokumenter for CISU, og CISUs eksterne dokumenter
herom kan hentes på hjemmesiden. En række procedurer og skabeloner omkring
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sletning samt generel behandling af personoplysninger er udarbejdet til sekretariatsmedarbejderne. Bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål til bilagene; det
mere praktiske indhold for bestyrelsesmedlemmerne vil blive en del af mødet i starten af september. Bestyrelsen roser processen omkring persondata; Det er taget seriøst, men er heller ikke blevet gjort overkompliceret.

Kl. 16.20-16.30
11. Eventuelt
Bestyrelsen blev orienteret, på baggrund af spørgsmål på sidste bestyrelsesmøde,
om prisen for bestyrelsesansvarsforsikringen (8.292 kr. for 2018).
Bestyrelsen opfordrer til, at der bliver opdateret billeder af medarbejdere inde på
CISUs hjemmeside.
Der er blevet lavet et format for en intern opgaveliste for bestyrelsesmedlemmer,
hvilket fremadrettet vil blive delt efter hvert møde.

Tak for et godt møde
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