Referat af bestyrelsesmøde
Bestyrelsen (- Katja) + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og
Mødekreds Andrea (referent). Relevante sekretariatsmedarbejdere deltog i monitoreringsdelen og under punkt 5.
Tid

1. februar 2019 kl. 12.15-18.00, middag kl. 18.30

Sted

CISU, Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C

Indkaldere

Katrine, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Frugt og kage under mødet.
Middag med sekretariatet efter mødet på Den Rustikke, Mejlgade 20.

Kl. 12.15-12.25
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 29. november (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte dagsordenen; der blev tilføjet opdatering om ledelsesudviklingssamtale til punkt 3. Referat fra det seneste møde var med til orientering.
Kl. 12.25 – 13.00
2. Nyt fra sekretariatet
Bilag 2.1. UMs referat fra strategiske konsultationer 11.1.2019 (ikke sendt)
Bilag 2.2. Grupper på sekretariatet med bestyrelsesansvarlige F2019 (vedlagt)
Bilag 2.3. Rapportering, Frame Voice Report! (eftersendt)
- Overenskomstforløb er igangsat, da en treårig overenskomst udløber til 1.4. Bestyrelsen vil blive orienteret løbende om processen.
- Personalenyt: 2 rådgivere er ansat, heraf en i en tidsbegrænset orlovsstilling. 2
medarbejdere er gået ned på 30 timer.
- Nye grupper på sekretariatet: Bestyrelsen blev orienteret om mindre omorganiseringer i arbejdsgrupperne på sekretariatet.
- Strategiske konsultationer med Udenrigsministeriet 11.1.2018: To møder med
HMC-kontoret, hhv. med C-kontoret, særligt om CSP, og med H-kontoret, særligt
om DERF. Begge positive møder, hvor CISU fik de godkendelser, der var brug for.
Bestyrelsen vil modtage referater, når de er endeligt godkendte.
- IATI, møde i KFU: Det fælles brev fra puljeordningerne ser ud til at have haft effekt.
Der lægges nu op til en noget længere proces med indførelsen af IATI. Det er stadig
ikke afklaret, hvorvidt der sættes nedre begrænsninger på størrelsen af de bevillinger, som skal registreres eller i hvilket omfang partnere ude i verden på længere sigt
skal registrere i IATI.
- Revision af administrative retningslinjer, UM; Der vil være en høringsproces i den
næste revision, som er undervejs. Der vil formentlig komme ændringer i FAK1

afregningerne, hvilket potentielt kan få fremtidige konsekvenser for CISU og for bevillingernes finansiering af dansk arbejdskraft.
- FVR-rapportering; Flot rapport sendt til EU. Den 27.1.2019 var der besøg af en konsulent ansat af EU til at tilse projektet. Inden for en måned kommer en respons herfra. Bestyrelsen vil blive orienteret herom.
- Eksterne arrangementer: Space: Globalt Fokus’ seminar 4.-5. marts: En politisk
prioritering fra Danida, hvor CISU er med i en arbejdsgruppe under Globalt Fokus.
Anders deltager fra sekretariatet. Change the Game Academy, ICSW: Wilde Ganzen
besøg 14.-15.1. omkring samarbejde på flere fronter. CISU er i dialog med deres
samarbejdspartnere i Kenya (KCDF) og Ghana (WACSI) om et samarbejde omkring
lokal ressourcemobilisering. KCDF og WACSI besøger DK ifm. CISUs generalforsamling og efterfølgende en planlagt workshop til CIVICUS’ Civil Society Week 10.4.
- Regnskab 2018; Foreløbige tal viser et mindre underskud end forventet; 24.000 kr.
Kl. 13.00 – 13.15
3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Bilag 3.1. Introduktion og samtaleguide om medlemsdialogen (vedlagt)
- Andrew: kort orientering om Uganda-møde i UM 3.12. Mødet blev arrangeret på
opfordringer fra CSO’er. Space og korruptionsområdet var særligt i fokus; Samarbejdet med civilsamfundsaktører blev nævnt som et vigtigt tiltag. CISUs MO’er bør
fortsat opfordres til at skabe kontakt til ambassaderne i de lande, de arbejder i.
- Vibeke: seminar med Lene Andersen 7.1.: Om det metamoderne engagement og
folkeoplysning. Trak tråde tilbage fra tidligere tiders samfundsmodeller og lagde op
til, at der med fordel kan trækkes på gode elementer fra hver tid. Folkeoplysning/dannelse er vejen til at stå op imod nogle af nutidens dårlige tendenser.
- Medlemsdialog 2019: Bestyrelsen nævnte, hvem der var interesseret i at deltage.
- Ledelsesudviklingssamtale 1.2.; Bestyrelsen blev informeret fra forpersonskabet.
Kl. 13.15-14.00
4. Adfærdskodeks
Bilag 4.1. Indstilling vedrørende CISUs Adfærdskodeks (vedlagt)
Bilag 4.1.a. CISUs Adfærdskodeks (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Bestyrelsen godkendte indstillingen vedrørende CISUs nye adfærdskodeks. Bestyrelsen roste dokumentet, såvel som arbejdet og processen omkring udviklingen; særligt at dette også medfører forenkling, da andre papirer er blevet inkorporeret.
Medarbejderrepræsentanten meddelte, at medarbejdergruppen har taget godt
imod det nye papir; medarbejderne indstillede selv, at der ikke er medarbejdere involveret i behandling af klagesager, da det er en ledelsesopgave.
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Bestyrelsen besluttede, at Katrine er bestyrelsesrepræsentant i klagemekanismegruppen samt ansvarlig for adfærdsgruppen på sekretariatet. Bestyrelsen besluttede, at 7.2.2. omskrives, så der også er en supplerende bestyrelsesrepræsentant i
klagemekanismegruppen, og at Runa nu er suppleant som bestyrelsesrepræsentant.
Kl. 14.00-15.00
5. Nye kapacitetsopbygningsinitiativer og nye relationer
Bilag 5.1. Indstilling fra kapacitetsopbygning 2.0. (vedlagt)
Bilag 5.1.a. Procespapir vedr. udvikling af temapapirer (eftersendes)
Bilag 5.1 b. Udkast til temapapir om udviklingstrekanten(eftersendes)
Bilag 5.1.c. Udkast til temapapir om fortalervirksomhed (eftersendes)
Bilag 5.1.d. Udkast til temapapir om kapacitetsudvikling (eftersendes)
Bilag 5.1.e. Udkast til temapapir om partnerskaber (eftersendes)
Bilag 5.2. Notat om nye relationer, Forskerverdenen (vedlagt)
Ansvarlige: Katja, Andrew og Helle
Kursusgruppen forklarede processen omkring at afprøve nye former for tiltag omkring e-learning, mikro-læringselementer, samt forberedelses- og opfølgningsmaterialer. Bestyrelsen besluttede, at kapacitetsudviklingsgruppen har hjemmel til at opstarte udvalgte tiltag indenfor blended learning. Bestyrelsen fandt det godt, at rådgivningsarbejdet, så længe det giver mening, inkluderer drop-in rådgivninger samt
tilbud til nye medlemmer om intro-rådgivning. Bestyrelsen var tilfreds med, at CISUs
hjemmeside vedr. 'Værktøjer og Metoder' vil blive opdateret i løbet af foråret 2019.
Slutteligt gav bestyrelsen input til udkast på 4 temapapirer, som der ligeledes kan
gives skriftlig feed-back på i de kommende to uger, hvorefter der er endelig godkendelse på mødet 4.3.2019. Bestyrelsen besluttede desuden, at der fremover skal
være opmærksomhed på niveauet af detaljegrad for indstillinger til bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede, hvorledes CISU kan holde sig orienteret såvel som til rådighed
for forskerverdenen inden for civilsamfundsområdet; med de begrænsede ressourcer til prioritering af dette område i mente. Bilag 5.2. præsenterede en række forslag til tiltag, hvorudfra bestyrelsen prioriterede det videre forløb. Der foregår allerede meget både på CISUs sekretariat og blandt medlemsorganisationerne, og bestyrelsen opfordrede til, at dette vil blive formidlet tydeligere.
Kl. 15.00-15.15
6. Evaluering af at forpersonen bor i NYC
Bestyrelsen evaluerede, at forpersonen bor i NYC. Bestyrelsen tilkendegav enstemmigt, at forpersonens tilstedeværelse har været uden nogen form for problemer.
Kl. 15.15 – 15.30 Pause
Kl. 15.30 – 16.15
7. Monitorering
Bilag 7.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)
Ansvarlige: alle
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Bestyrelsen har fået en skriftlig status fra alle sekretariatets grupper. Bestyrelsen fik
en kort præsentation fra to grupper, ’Ressourcemobilisering og Frivillighed’ samt
’Digitalisering’, som fortalte om det seneste års arbejde. Disse emner er blandt de
aktuelle temaer 2018-9 og vil blive afrapporteret særskilt til generalforsamlingen.
Kl. 16.15 – 16.30
8. Nye puljer og indsatsområder
Bilag 8.1. Rapportering på forenklingsdagsordenen (vedlagt)
Bilag 8.1.a. Analyse af afslag på MI ansøgninger (vedlagt)
Bilag 8.2. Bevillingsoversigt for CSP, DERF, FVR, OPL for hele 2018 (vedlagt)
Bilag 8.3. Endelig version af reviderede retningslinjer for CSP (vedlagt)
Ansvarlige: Claus og Vibeke
På baggrund af bilag 8.1.-3. blev bestyrelsen orienteret om status for nedenstående
punkt i bestyrelsens temaer og prioriteringer for 2018-19:
Af bestyrelsens beretning fremgår det, at der i 2017-18 er udviklet en række nye støttemuligheder. Det er vigtigt nu at understøtte brugernes anvendelse af de nye støttemuligheder i praksis. Det drejer sig om Nødhjælpspuljen, EU oplysningspuljen og rækken af nye støtteformer i Civilsamfundspuljen. De organisatoriske ændringer i sekretariatet, der har været en følge heraf, skal ligeledes understøttes.
På baggrund af bilag 8.1. blev effekten af de tiltag, der er gjort på forenklingsdagsordenen, gennemgået; herunder den bredere geografiske-, folkelige- og tematiske
forankring af indsatserne; forenkling af krav i ansøgningsdelen og i antal rapporteringer, løbende ansøgningsfrist, kortere sagsbehandlingstid, og at stamdata nu
gemmes i onlinemodulet. På baggrund af bilag 8.1.a blev hovedkonklusionerne i en
analyse af afslagsbegrundelser inden for medborgerindsatser (MI) gennemgået –
analysen er relevant, fordi MI er en forholdsvis ny modalitet, som blev oprettet for
at tilbyde lettere adgang. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med tiltagene.
Kl.16.30 – 16.45
9. Studieturen 2018
Bilag 9.1. Studietursrapport – bestyrelsens studietur til Holland 2018 (vedlagt)
Drøftelsen af læringspunkter fra studieturen til Holland blev flyttet til punkt 10, hvor
bestyrelsen lavede brainstorm over indhold til bestyrelsens ramme for 2019-20.
Kl. 16.45 – 17.45
10. Forberedelse af generalforsamling
Bilag 10.1. Udkast til bestyrelsens beretning (vedlagt)
Bilag 10.2. Indstilling om konkurrenter om CISUs Initiativpris (eftersendes)
Bilag 10.3. Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen (vedlagt)
Bilag 10.4. Foreløbig valgliste (vedlagt)
Bilag 10.5. Oversigt: Antal deltagende organisationer siden 2013 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
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Bestyrelsen kommenterede og kom med inputs til bestyrelsens beretning 2018-19.
Bestyrelsen behandlede indstillingen om konkurrenter til CISUs Initiativpris 2019.
Bestyrelsen drøftede indhold til bestyrelsens ramme for 2019-20, herunder også
årets aktuelle temaer.
Suppleant Klaus S. Kristensen havde forud for mødet meddelt, at han ikke stiller op
til bestyrelsen ved årets generalforsamling 6. april. Ligeledes meddelte Vibeke Tuxen og Claus Hedegaard-Jensen, at de ikke genopstiller til bestyrelsen.
Kl. 17.45 – 18.00
11. Eventuelt
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