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Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to dele; Bestyrelsens beretning
og årsskriftet Status og Perspektiver 2014-15. Bestyrelsens formand giver desuden en mundtlig beretning.

Verden er under forandring
I CISU kalder vi 2015 for et skelsættende år. Det gør vi, fordi Verden får nye globale mål for bæredygtig
udvikling i år. De kommer til at vende op og ned på den måde, vi ser på Verden. I det hele taget oplever vi
globale tendenser, der har en stigende betydning for civilsamfundets arbejde, både i Danmark og i alle de
andre lande, hvor CISUs medlemmer arbejder. Friheden til at organisere sig og arbejde for sine egne rettigheder bliver mindre; Kriser i forhold til sundhed og sikkerhed skubber langsigtet udvikling i baggrunden.
Samtidig bliver Verden mere forbundet, og vores globale skæbnefællesskab træder tydeligere frem.
Vi oplever, at udviklingsbistanden ændrer sig i mange lande. Selv i Danmark er den politiske retorik blevet
sådan, at nedskæring i udviklingsbistanden er en rimelig måde at finansiere flygtninge eller sygehuse i
Danmark. Vi oplever desværre også, at Danmarks Civilsamfundspolitik ikke følges godt nok, når bistandsmidlerne bruges rundt om i Verden. Den har ellers som mål at støtte et mangfoldigt civilsamfund.
CISU bruger mange kræfter på at følge med i alt det, der kommer til at påvirke medlemmernes arbejde. Vi
skal minde os selv om, at det kun nytter, hvis vi bringer al denne viden videre til jer. Det er igennem medlemmernes aktive brug af den viden, vi formidler, at vi sammen kan skabe forandringer eller forhindre politiske indgreb, der skader vores arbejde. I det seneste år har CISU arbejdet på både velkendte og nye måder
med at involvere medlemmerne i den politiske proces og med at forberede jer på de globale ændringer,
som kommer.

Politisk modsvar
Det var en succes for de danske organisationer, at det lykkedes at begrænse omfanget af nedskæringerne i
udviklingsbistanden i efteråret til ”kun” 1 mia. kr. Gennem en fælles kampagne og politisk benarbejde viste
de danske organisationer, at vi kan samarbejde selv i modvind. Civilsamfundsstøtten gik helt fri, og det må
vi lykønske os selv og hinanden med.
Det er dog ikke overstået. Vi kan forvente nedskæringer ved et eventuelt regeringsskifte og i en størrelsesorden, hvor CISUs puljer formentlig ikke kan friholdes. Vi har gødet jorden for, at både CISU og medlemmerne kommer mere på banen. Vi skal alle sammen vænne os til, at vi skal spille en større rolle i Danmark.
CISU har skabt god dialog med udvalgte politikere, blandt andet ved at mødes med dem på Christiansborg,
invitere til debat på Folkemødet på Bornholm og deltage, når politikerne inviterer. På samme måde gør vi,
hvor det er muligt, opmærksom på, at Civilsamfundspolitikken er vigtig og skal føres bedre ud i livet.
Vi har opfordret jer til at blande jer i den politiske debat i Danmark. Det kan virke fjernt fra arbejdet med
børn i Uganda eller landbrug i Vietnam. Men meget dansk politik påvirker forhold uden for Danmark. Nogle
har kastet sig ud i det og vist, at selv et kort læserbrev i en lokalavis, en email til et folketingsmedlem eller
et spørgsmål under en debat kan vække interesse hos beslutningstagerne. Ingen organisation er for lille til
at blive hørt, og vores opfordring gælder stadig. Bland jer i debatten!
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Den danske befolkning har også brug for at høre fra jer. Mange savner viden om fattige lande. CISUs projekt
”Reframing the Message” har sat fokus på jeres arbejde med oplysning i Danmark. Projektet er slut nu men
har hjulpet os til at sætte kommunikation højere på jeres og CISUs dagsorden. Vi har fået flere redskaber til
det og mere viden om, hvordan vi formidler vores værdier til verden. CISU tilbyder mere rådgivning om
kommunikation, for eksempel i forbindelse med vores oplysningspulje. På det nye verdenskort på CISUs
hjemmeside kan I vise jeres arbejde og organisation frem. Brug enhver mulighed for at vise danskerne, at
civilsamfundet gør en forskel i verden.

Støtte til medlemmerne
CISU fylder 20 år i år. Det har været 20 år med fokus på at støtte CISUs medlemmer. Først gennem kurser
og rådgivning og sidenhen også med midler fra puljerne. CISUs medlemsundersøgelse i starten af året viste,
at rådgivning, kurser og puljer stadig er de vigtigste grunde til være medlem af CISU. Det er også her, at
langt de fleste af CISUs kræfter bliver brugt – nemlig på at støtte medlemmerne i jeres arbejde.
CISU forvalter flere puljer og flere slags puljer. I 2014 blev Puljen for Klima og Miljø forlænget med tre år, og
de første programmer blev bevilget i CISUs regi. Hvis generalforsamlingen beslutter det, vil CISU også søge
om en volontør-pulje. Vi er i bestyrelsen stolte over, at CISU på denne måde kan være et troværdigt bindeled mellem Udenrigsministeriet og den store brogede skare af folkelige organisationer. Vi har i år gået CISUs bevillingssystem efter i sømmene med hjælp fra en ekstern konsulent. Systemet fungerer fint, hvilket
også blev bekræftet i medlemsundersøgelsen. Der er dog også ting, vi kan forbedre. Vi vil for eksempel gøre
ansøgningsprocessen digital, så det bliver lettere at søge.
I forhold til de faglige ydelser til medlemmerne har CISU arbejdet på fire nye tiltag i 2014. Medlemsundersøgelsen viste, at I bruger vores skriftlige materialer rigtig meget. Vi har netop udgivet to nye positionspapirer om organisationers rolle i skrøbelige situationer og i Nord. Forud går en lang proces med at indkredse
emnerne og høre om medlemmernes erfaringer. Når vi sådan stiller skarpt på de to emner, er det for at
blive klogere og kunne støtte jer bedre i forhold til noget, der kan være svært at arbejde med. Vi håber, at I
vil få gavn af det.
I 2014 havde CISU fornøjelsen af 1.594 deltagere på kurser og medlemsmøder. Vi arbejder hele tiden for at
have et bredt udbud af temaer og niveauer, så alle medlemmer får gavn af kurserne. Samtidig har underviserne arbejdet med nye tilgange og redskaber til undervisning det seneste år. Vi har udviklet nye tilbud
inden for organisationsudvikling, hvor den enkelte organisation kan gennemgå længere forløb. Hvis civilsamfundet skal være en effektiv motor for udvikling, må vi være stærke og troværdige organisationer.

En sund forening
CISU skal også være både stærk og troværdig, hvis vi skal varetage medlemmernes interesser bedst muligt.
CISU møder anerkendelse gennem vores samarbejde med medlemmer og andre. Og troværdigheden bygger på, at vi er og altid har været en medlemsbaseret forening. Vi har i bestyrelsen ansvaret for, at foreningens arbejde går i den rigtige retning, at medlemmerne bliver hørt og at vi overholder forpligtelserne over
for jer og vores samarbejdspartnere.
Vi har inddraget medlemmerne mere i løbet af året, så jeres behov og forslag ikke kun kommer frem, når
der er generalforsamling. Vi har holdt medlemsmøder, gennemført en medlemsundersøgelse og involveret
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jer i udviklingen af de nye positionspapirer. Tusind tak til alle jer, der har bidraget. Både bestyrelsen og sekretariatet tager jeres kommentarer og gode ideer med os i det daglige arbejde.
Medlemsundersøgelsen har vist, at mange ikke har det fulde billede af, hvad CISU kan tilbyde dem. Det vil
vi blive bedre til at fortælle om. Men husk, at I også altid kan kontakte os. CISU er jeres forening.
Bestyrelsen holder øje med, at alt foregår, som det skal. Det gælder eksempelvis økonomistyring, personaleforhold og aftaler med donorer. Det gælder også, om CISU følger den strategiske retning, som generalforsamlingen vedtog sidste år. Heldigvis er forholdet mellem bestyrelse og sekretariat baseret på samarbejde
og tillid - og det er et tegn på, at CISU er en sund forening.

Samarbejde i praksis
Samarbejde er en af CISUs værdier. Vi tror på, at vi står stærkest sammen med andre. Vi samarbejder med
lignende organisationer i de nordiske lande, med vores globale netværk CIVICUS, med Udenrigsministeriet,
med de andre pulje-organisationer og med medlemmerne.
En ung og ny samarbejdspartner er Globalt Fokus, som er produktet af en sammenlægning af det tidligere
NGO Forum og Concord Danmark. Mange af CISUs medlemmer er også medlemmer her. Det er stadig meget nyt og med lidt uklare rammer for, hvordan og med hvilket mandat samarbejdet skal foregå. Globalt
Fokus afhænger i høj grad af sine medlemmers bidrag til arbejdet. CISU indgår på alle niveauer, fordi det
vigtigt, at de danske organisationer har et samlet fagligt og politisk netværk på udviklingsområdet.
CISU arbejder også for, at medlemmerne samarbejder - både med hinanden og med andre slags aktører.
Bestyrelsen har sat fokus på at undersøge samarbejde med virksomheder. CISU bliver klogere, bl.a. gennem
fyraftensmøder for medlemmerne og samarbejde med netværket Acces2Innovation. Det er et bredt emne
med mange forskellige måder at gribe det an. Så vi bliver klogere, men med små skridt.
CISU er repræsenteret i Udviklingspolitisk Råd, som er et rådgivende organ for Udviklingsministeren. De
behandler eksempelvis Danidas landestrategier på deres møder. CISUs medlemmer kan altid give repræsentanten deres kommentarer med på vejen. Så vil de blive læst op på møderne. På den måde skaber vi et
indirekte samarbejde mellem medlemmerne og ministeren.

Tak
CISU er en stærk og troværdig forening, fordi vi alle sammen bidrager til den. Derfor skal I have tak.
Tak til medlemmerne for at bakke op om vores sammenslutning igennem de sidste 20 år. Tilsammen er vi
CISU. Uden jeres engagement, nysgerrighed og vilje til at lære og hele tiden blive bedre, var vi her ikke.
Jeres dygtige arbejde er til gavn for menneskers værdighed og levevilkår, for jeres partnere rundt om i verden, for jer selv og for de andre medlemmer i CISU.
CISUs medarbejdere skal have stor tak for jeres indsats. Der er altid hektisk aktivitet på sekretariatet, men I
formår at holde en god relation til medlemmerne og til hinanden. Humøret er højt, og viljen er stor. Tak til
bevillingsudvalget og bevillingskonsulenterne. I har en svær opgave, men I håndterer den seriøst og dygtigt.
Sidst med ikke mindst tak til alle vores samarbejdspartnere både i og uden for Danmark.
På vegne af CISUs bestyrelse - Formand Susanne Volqvartz
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Resultater fra CISUs medlemmer –
citater fra medlemsundersøgelsen:

Udpluk fra hverdagens opgaver –
fra et produktivt år 2014:

”Civilsamfundsgrupper er blevet trænet i konfliktforebyggelse, menneskerettigheder og myndighedernes rolle i DR Congo. Det gør, at grupperne nu har
øget kapacitet til selv at sætte fokus på deres problemer og holde de relevante myndigheder til ansvar.”

Vi gennemførte en grundig revision af guidelines for
CISUs tilsyn med organisationer og projekter. Vi har
for første gang (på krav fra Udenrigsministeriet)
gennemført tilsyn hos danske organisationer
Rådgiverne har haft 365 rådgivninger – 281 af dem
var fysiske møder

”Flere børn fra marginaliserede grupper (lavkaster,
oprindelige folk, romaer) kommer i skole og får en
uddannelse”

Vi gennemførte 10 arrangementer i Fagligt Fokusregi på vegne af Globalt Fokus. Vi udgav en række
diskussionspapirer om forandringsteori, måling af
fortalervirksomhed og om syd-funding

”Landmandsgrupper har lært at skrive ansøgninger,
så de selv kan søge penge. De har fået positive respons på nogen ansøgninger, har fået bevilget legater.”

Oplysningspuljens retningslinjer er opdateret, og vi
har etableret et fuldgyldigt og transparent bevillingssystem i lighed med de øvrige puljer

“For the last year, we worked collectively with UN
and the local NGOs based in Kenya and Somalia.
There were great strides made: Civic education,
empowering and mobilizing youth. Major victories
towards the recognition of youth rights in Somalia
and Kenya.”

CISU har været i kritisk dialog med Udviklingsministeren og DANIDAs oplysningsudvalg om mulige
forbedringer af retningslinjerne for oplysningsbevillingen

”Vores lokale partner er blevet en central aktør i de
lokale myndigheders indsats mod malaria”

Ved den globale 'civil society week' i Johannesburg
var vi sammen med 'Sydfonde' fra Ghana, Tanzania
og Bangladesh arrangør af international workshop
om 'good funding practice' for civil society

”Årligt mobiliserer vi 45-50 frivillige tandfaglige til at
rejse ud for egne midler (…) Altså er det lykkedes at
mobilisere og involvere store dele af en faggruppe
omkring udviklingsarbejdet.”

Ledelsen og medarbejderne har fornyet overenskomsten
Sekretariatet har samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp om deres diaspora pulje og sidder i deres
styregruppe

”Vi og vores partnerorganisation har med godt resultat gennemført projekter med fokus på forebyggelse af vold i familien. Det har resulteret i at skabe
opmærksomhed omkring et problem som knap
tidligere blev anset for at være et problem.”

Vi har opdateret CISUs Theory of Change og monitoreringssystem, så de følger den nye strategi og er
koblet med et bedre planlægningssystem. Theory of
Change bliver nu lavet i en 'populærudgave'

”At partnerorganisationen er blevet politisk og økonomisk uafhængig”

Vi har behandlet og svaret på over 175 status- og
afsluttende rapporter, gennemført en lang række
godkendelser af ændringer i budgetter og projektbevillinger samt gennemført 15 tilsynsbesøg

”På grund af vores organisations arbejde i Nepal
blev vores formand Årets Østjyde 2013. Vores medlemsliste vokser støt og roligt. Vi har stor søgning af
frivillige.”
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Regnskab for 2014
Til generalforsamlingen fremlægges regnskabet for 2014, der er vedlagt bilagssamlingen som en særskilt
tryksag.
Siden 2010 er der tale om et samlet regnskab for både samarbejdet med Udenrigsministeriet (UM) og
foreningsregnskabet. I løbet af 2011-2014 er der yderligere inkluderet regnskab for indtægtsdækket
virksomhed, EU-projektet ”Reframing the Message” og Fagligt Fokus, som er en opgave under Globalt
Fokus.
Regnskabet, der er godkendt af bestyrelsen, skal nu godkendes på generalforsamlingen og derefter
fremsendes til Udenrigsministeriet.
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Forslag til ramme og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2015-16
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Bestyrelsen fremlægger hermed et forslag til ramme og prioriteringer for det kommende år.
Forslaget bygger CISUs strategi 2014-2017 og vision, mission og værdier vedtaget på generalforsamlingen i 2014. I årets ’Status og Perspektiver’ kan man yderligere se en del af baggrunden for
nedenstående prioriteringer.

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 aftale med Udenrigsministeriet om en såkaldt ”rulleplan” for en etårig (+ tre overslagsår) periode (aktuelt for 2015-2018) om Faglige ydelser, Civilsamfundspuljen (inkl. puljen til Klima- og miljøindsatser) og indsatser i øvrigt i Nord og Syd, som er støttet af Danida.

Civilsamfundspolitikken som ramme for CISUs arbejde:
Bevilgede puljemidler allokeres til udvalgte paraplyorganisationer med det formål at øge kapaciteten blandt
danske civilsamfunds-organisationer til at skabe større interesse for og viden om udviklingsforhold samt til
at indgå i udviklingssamarbejdsaktiviteter med deres partnere i det globale syd.
Via disse typer støtte søger Danmark at bidrage til udviklingsresultater og fremme en bred og forskelligartet
vifte af civilsamfundsstøtte og koblinger mellem Danmark og lande i det globale syd. Det skaber solidaritet
mellem civilsamfundsaktører samt opmærksomhed omkring og støtte til udvikling i den danske befolkning.
Civilsamfundspolitikken side 32
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Ramme og prioriteringer for Bestyrelsens arbejde 2015-16
Generalforsamlingen konstaterer, at den vedtagne strategi for CISU for 2014-17 udgør et solidt og
godt grundlag for CISUs virke i det kommende år.
Generalforsamlingen konstaterer, at der i de her år finder mange bevægelser sted i konteksten for
udviklingssamarbejdet og civilsamfundet og dets indsatser. Det gælder internationalt, i udviklingslandene, i de såkaldte donorlande - og også i Danmark. Bestyrelsen følger denne udvikling tæt og
møder forandringerne med et stærkt ståsted i medlemmernes konkrete situation og behov. CISU
skal gøre sit bedste for at gøre vores viden om konteksten brugbar for medlemmerne i deres indsatser. Der er samtidig et stort behov for, at CISUs medlemsorganisationer aktivt blander sig i
debatten og udviklingen. Det skal CISU understøtte.
Bestyrelsen skal sammen med medlemmerne kæmpe for, at der gives endnu bedre rammer for
Danmarks indsatser under Civilsamfundspolitikken. Vi skal sikre, at medlemmerne konsolideres
som centrale aktører i politikken. Der gælder både med deres indsatser og resultater ude i verden
- og ikke mindst forhold til folkelig forankring og opbygning af solidaritet, oplysning, fortalervirksomhed og andre indsatser i Danmark.
CISUs kerne er at udføre de grundlæggende - og med donorer aftalte - opgaver inden for kapacitetsopbygning og puljeforvaltning i samme anerkendte kvalitet som hidtil. I samspil med medlemmernes indsatser medvirker det til at give CISU troværdighed og legitimitet til fagligt og politisk
at påvirke debatten om civilsamfundets rolle.
Bestyrelsen vil i løbet af året gennemføre strategiske drøftelser om ovenstående og tage beslutninger om rammer for CISUs indsatser. Inden for den gældende strategis tre ben vil vi i det kommende år særligt have fokus på, at CISU:
o bruger sin og medlemmernes viden bl.a. om konteksten og fra medlemsundersøgelsen til at sikre, at CISUs puljeforvaltning og kapacitetsopbygning fortsat udvikles, så de opfylder de nye behov. Vi vil fortsat bidrage
til, at medlemmer/bevillingshavere kan levere de ønskede resultater
uanset baggrund og om man er stor, lille, erfaren eller uerfaren
o udvikler yderligere tilbud til de mange medlemmer, der i dag ikke er potentielle ansøgere til Danida-støttede indsatser. Vi vil arbejde på at give
dem adgang til relevante kapacitetsydelser samt - om muligt - give nemmere og mere fleksibel adgang til bevillinger for helt små ansøgninger
o fremmer at mere og bedre kommunikation bliver et centralt og tværgående element i medlemmernes indsatser (i oplysning, i partnerskaberne,
i dokumentation og formidling af resultaterne) herunder, at der er fokus
på støtte til medlemmernes indsatser i Danmark/Europa
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o søger en tæt dialog med regeringen og folketingets partier om civilsamfundets rolle i det danske udviklingssamarbejde
o sammen med medlemmerne fremmer synligheden af det enorme frivillige arbejde, der er grundlaget for medlemmernes indsatser hjemme som
ude
o søger alliancer til fremme vores forslag om at etablere en bredt funderet
strategisk platform for Danmarks implementering af FN's Verdensmål

2. MULIGHEDER

o aktivt indgår i Globalt Fokus’ bestræbelser på at opbygge det nye netværk. Det vil vi med respekt for, at der både findes CISU medlemmer, der
er medlemmer af Globalt Fokus, og CISU medlemmer, der ikke er. CISUs
strategi er rammen for vores indsats i Globalt Fokus - og i den løbende
afklaring of roller og grænser imellem de to netværk

o holder et vågent øje med, at den vedtagne danske Civilsamfundspolitik
faktisk anvendes bl.a. på ambassader, repræsentationer mv., samt at de
midler, der er afsat til civilsamfundsindsatser, anvendes i overensstemmelse med politikken (f.eks. i de såkaldte Syd-fonde)
o bygger videre på at etablere platforme og rammer for både CISUs og
medlemmernes formidling af de mange konkrete resultater af medlemmernes partnerskaber og indsatser ude i verden
o giver medlemmer adgang til informationer om nye tilgange til fattigdomsbekæmpelse samt om fonde og kapacitetsydelser i Syd, som de
sammen med deres partnere kan bruge som supplement til CISUs ydelser
o fremmer, at Udenrigsministeriets review af CISU, der er planlagt til gennemførelse i slutningen af 2015, får fokus på at udvikle vores ydelser til
medlemmerne med ovenstående udgangspunkt både i den generelle
kontekst - og i medlemmernes og partnernes konkrete kontekst. Der skal
bl.a. gennemføres forberedende tematiske rejser med besøg hos relevante partnere til de danske organisationer
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Forslag til ændring af vedtægternes § 5 og § 7 om sekretariatets ledelse
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag om en ændring i vedtægterne, der giver bestyrelsen bedre
rammer for at bestemme ledelsesformen på sekretariatet.
Det fulde forslag om ny tekst i §5 og § 7 kan ses på næste side.
Begrundelse:
De nuværende vedtægter lægger fast, at bestyrelsen kan ansætte én daglig leder. I lyset af
sekretariatets vækst over de senere år samt de voksende behov for udvikling og styring af stadig
flere medlemsydelser, ønsker sekretariatsledelsen at skabe bedre rammer for udvikling af
ledelsesformen af sekretariatet ved at CISU får mulighed for at have fælles ledelse og mere end én
daglig leder.
Den aktuelle sekretariatsledelse (Erik Vithner, sekretariatsleder og Jeef Bech, faglig leder) har
igennem de sidste 1½ år arbejdet med ledelsesformen i sekretariatet og udviklet og delvist anvendt
en ny ledelsesmodel kaldet 'koblet ledelse'. Erik Vithner er dog formelt ansat som den eneste
daglige leder.
En fuld gennemførelse af modellen om 'koblet ledelse' vil betyde, at der vil være et ledelsesteam
med to daglige ledere på samme niveau. Det vil ske med et fælles overordnet ledelsesansvar på en
række overordnede områder - og samtidig med klart opdelte og beskrevne ansvarsområder i
forhold til en række opgaver og teams i sekretariatet med selvstændigt ansvar inden for de
respektive områder. Hensigten er at opnå en både mere effektiv og mere dynamisk ledelsesform i
CISUs organisation og indsatser.
Bestyrelsen har tilsluttet sig idéen - og løbende drøftet analyserne og udviklingen af modellen samt
dens konsekvenser. Bestyrelsen ønsker således at kunne gennemføre denne ledelsesform for det
nuværende ledelsesteam.
For at modellen kan gennemføres fuldt ud, er det nødvendigt at ændre vedtægterne som foreslået.
Der vil blive aftalt en ændring af de ansættelsesmæssige vilkår for den faglige leder, således at han
sidestilles med sekretariatslederen ved at give afkald på en maksimal arbejdstid på 37 t/uge og i
stedet ansættes 'uden højeste arbejdstid' mod en lønkompensation.
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Forslag til ændring af vedtægternes § 5 og § 7
OBS: Da der ikke foreslås nogen ændringer af § 1-4, 6 og 8-9 fremgår de ikke af forslaget nedenfor.
§ 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.
Af de 7 personer kan højst 2 være fra organisationer med en rammeaftale med Udenrigsministeriet, der er
optaget på finansloven. Såfremt der er flere personer fra organisationer med rammeaftale, der får et
tilstrækkeligt stemmetal til at opnå en plads i Bestyrelsen, end der er ledige pladser, udpeges den/de
personer med højest stemmetal. Suppleanter fra organisationer med rammeaftale kan træde ind i
Bestyrelsen, så længe der derefter højst er 2 personer fra organisationer med rammeaftale i 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.
ÆNDRES TIL
Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder/ledelse, 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.

§ 7 CISU – Civilsamfund i Udviklings regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer.
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.
ÆNDRES TIL
Ansvaret for løbende økonomiske anliggender kan delegeres til en daglig leder/ledelse
CISU – Civilsamfund i Udvikling hæfter alene med egen formue.
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Til dagsordenens punkt

5b

Forslag om godkendelse af, at CISU ansøger og forvalter en del af
Udenrigsministeriets pulje "Volontør i Verden"
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
CISU har den 7. april indsendt en ansøgning til Udenrigsministeriet om, at CISU forvalter en del af
Udenrigsministeriets pulje "Volontør i Verden". Generalforsamlingen godkender, at CISU fortsætter
ansøgningsprocessen, således at en stor del af CISUs medlemmer og bevillingshavere får mulighed
for at få del i midlerne i puljen. Der lægges stor vægt på, at den givne støtte i videst muligt omfang
bidrager til mere og bedre oplysningsarbejde i Danmark, og at den gives i overensstemmelse med
den danske Civilsamfundspolitik.
CISUs bestyrelse bemyndiges til at færdiggøre ansøgningsprocessen i samarbejde med
Udenrigsministeriet.

Baggrund:
Jævnfør CISUs vedtægter skal forvaltning af sådanne puljer godkendes af Generalforsamlingen.
Med "Volontør i Verden" får danske organisationer mulighed for - med støtte - at sende volontører
ud til partnere med et stærkt fokus på oplysningsaktiviteter i Danmark.
Kun organisationer med ramme-, pulje- eller strategiske partnerskabsaftaler kan søge
Udenrigsministeriets 20 mio. kr. store pulje direkte. Der var ansøgningsfrist den 7. april. Derfor blev
CISU nødt til at ansøge om en del af puljen før generalforsamlingen for at sikre, at medlemmer og
bevillingshavere kan få adgang til denne støtte. Danida tager stilling til CISUs ansøgning 3. juni,
såfremt ansøgningen fastholdes.
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen, der har et budget på 2,5 mio.kr. Det svarer til en uddeling
af støttemidler til 130 - 180 volontører afhængig af varighed / omkostning pr. deltager. Dette antal
er beregnet ud fra indledende kontakt til en del af CISUs medlemmer. Rationalet for dette beløb
bestyrkes af, at det cirka svarer til CISUs andel af de samlede midler til civilsamfundsindsatser, der
fordeles via danske organisationer.
Ministeriets retningslinjer samt CISUs ansøgning med de påtænkte kommende retningslinjer for
støtte fra CISU og kan ses på cisu.dk/volontøriverden. På generalforsamlingen vil der være
eksemplarer til gennemlæsning.
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Til dagsordenens punkt

6a

Forslag til kontingent 2016
Forslagsstiller: Bestyrelsen
På generalforsamlingen i 2014 blev følgende vedtaget:
"Den samlede kontingentstruktur vil blive foreslået revideret til Generalforsamlingen 2015, så den baserer
sig på medlemsforeningernes omsætning snarere end deres antal ansatte.
Bestyrelsen betragter omsætning som et mere reelt mål for, hvad en forening kan betale i kontingent.
Der vil fortsat være mulighed for kontingentnedsættelse for foreninger med en meget lav omsætning.
Der forventes desuden at være behov for en yderligere præcisering af kontingentgrupperne set i lyset af de
øvrige organisatoriske og strategiske revisioner, som bestyrelsen foreslår generalforsamlingen i år"

Forslag:
På baggrund af en mindre undersøgelse og analyse fremlægger bestyrelsen følgende forslag til ny kontingentstruktur og -satser:

Kategori
A
B
C
D

Kontingent kr./år
600
1200
2500
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-

Det har været en forudsætning at den samlede kontingentindbetaling forventes at ligge på nogenlunde
samme niveau som i de foregående år (se estimat nedenfor).
Den enkelte organisations kontingentsats og -opkrævning vil finde sted på baggrund af den anførte omsætning i organisationens profil i CISUs database (tilgås via medlems-login).
Omsætning refererer til organisationens samlede årlige omsætning herunder (støtte-) midler, der anvendes/formidles videre af/til partnere etc.
Hvis den enkelte medlemsorganisation fra 2015 til 2016 oplever en forøgelse af kontingentsatsen på mere
end ét "kategorispring" opad efter indplacering i det nye system, kan den anmode CISUs bestyrelse om at
få godkendt en overgangsordning i 2016. Den vil så i 2016 betale 50 % af stigningen og i 2017 betale det
fulde beløb.
Til generalforsamlingen i 2016 fremlægges en statistisk oversigt over de endelige indplaceringer og CISUs
indtægt. Det sker med henblik på at foretage justeringer af eventuelle uhensigtsmæssige virkninger af indplaceringen - samt overveje om den samlede kontingentindtægt bør/skal forøges.
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Baggrund og beregning
Nuværende kontingentstruktur

Den nuværende kontingentstruktur er baseret på antal ansatte hos medlemmerne. Medlemmerne
skal selv orientere CISU om ændringer i antallet af ansatte. Fordelingen på kontingentkategorierne
i 2014 fremgår af skemaet nedenfor. Der har været næsten samme fordeling de sidste fem år.
Kontingentet er i øvrigt kun reguleret få gange og ret beskedent over de sidste 10 år, sidste gang i
2011.
Estimater

Det har været vanskeligt at udarbejde en sikker ny kontingentstruktur, hvor vi dels skal sikre, at
enkelte medlemmer ikke stiger/falder uforholdsmæssigt meget i kontingentbidrag, og samtidig
sikre, at foreningens indtægter via kontingent forbliver ca. 500.000 kr. Det skyldes bl.a., at vi trods
medlemsundersøgelsen ikke kender den konkrete omsætning hos 50 % af medlemmerne.
Ud fra undersøgelsens resultater og den gennemsnitlige fordeling har vi identificeret fire omsætningskategorier, som i procentvis fordeling svarer til de nuværende fire kontingentkategorier. Hvis
de fire kategorier anvendes vil kontingentstrukturen komme til at se ud som følger:
Kategori

Sats

A

600

B

<1

C

1200 Små
Mel2500 lem

D

3500 Store

Str.
Meget
små

Ansatte Omsætning

Antal i Samlet beløb
2014
i 2014*

Estimeret
antal i 2016

%

Estimeret samlet
beløb i 2016

%

114

68.400

39

115

68.914

39

102

122.400

35

101

120.950

34

<5

0-199.999
200.0001.499.999
1.500.0002.999.999

27

67.500

9

16

41.020

6

>5

3.000.000-

50

175.000

17

61

213.304

21

293

433.300

100

293

I alt

16

444.188 100
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Til dagsordenens punkt

6b

Budgetfremlæggelse
Generalforsamlingen har tradition for at tage stilling til den del af budgettet,
der vedrører foreningens egne driftsmidler. Det vil ske igen i år. Se nedenfor.
Den del af budgettet for 2015, der vedrører CISUs aftale med Udenrigsministeriet, indtægtsdækket
virksomhed, Fagligt Fokus og Reframing the Message er godkendt af Bestyrelsen i forbindelse med
aftalernes indgåelse.
Budgettet for aftalen med Udenrigsministeriet er baseret på de i Finansloven afsatte midler, i alt
150 mio.kr. samt midler til Pulje for Klima og Miljøindsatser (75 mio. kroner over 3 år (20142016)).
Der forventes igen i 2015 et overskud til foreningen fra administrationsbidraget og de fakturerede
timers overheadbidrag.
Siden Finanslov 2013 og igen i 2014 og 2015 er der afsat 150 mio. kr. øremærket til CISU i modsætning til tidligere år, hvor udgangspunktet har været 80 mio. kr. med løbende opjusteringer på
baggrund af et stigende antal projektansøgninger til Civilsamfundspuljen. Disse opjusteringer baserede sig på en vippeordning ift. Enkeltbevillingerne, som således proportionalt blev nedjusteret.
Denne vippeordning er således siden 2013 overgået til én fast bevilling på 150 mio. kr. på finansloven til CISU og betyder dermed både større sikkerhed for Civilsamfundspuljens bevillingsmuligheder og dermed større stabilitet i foreningens indtægter fra administrationsbidraget og fakturerede
timer over for Danida.
Foreningens muligheder for at agere med egne midler er over de senere år blevet styrket, først og
fremmest med henblik på at fremme information og synliggørelse af medlemmernes indsatser og
sikre frihed til, at nogle sekretariatsansatte kan agere politisk for vores egne midler. Det har kunnet lade sig gøre på grund af den gennemførte større kontingentstigning tilbage i 2007 og et fortsat lavt forbrug til Foreningens og Bestyrelsens drift. Desuden skyldes det den, siden 2007, årlige
overførsel af rest fra administrationsmidler + uforbrugt overhead til Foreningen fra aftalen med
Danida.
Der skete, bl.a. på anbefaling fra revisor og Danida tilbage i 2011, en konsolidering af foreningens
økonomi med en stærkt voksende egenkapital, som ved udgangen af 2011 udgjorde 2.642.019 kr.
Ved udgangen af 2013 udgjorde egenkapitalen 2.519.691 kr. og med årets resultat i 2014 er egenkapitalen ved udgangen af 2014 2.483.774. Konsolideringen fra 2011 er således fastholdt.
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Forslag til justeret budget 2015 og budget 2016.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Bemærk, godkendelsen vedrører kun foreningens egne driftsudgifter.
Hermed fremlægges Bestyrelsens forslag til godkendelse af budgetter for foreningens driftsindtægter og -udgifter. Der forelægges et forslag til et budget for det indeværende år (marts budgetrevision), samt et foreløbigt budget for det kommende år 2016. Forslaget er tallene i den indrammede blå kasse i den samlede oversigt over foreningens midler på næste side. Der gives bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en generel budgetrevision af foreningens budget for 2015 i
september måned.
Budgettet for de to foregående år har været lagt med et større negativt resultat på 300-400.000
kr., men som det har vist sig igen for 2014, er det lykkes at minimere underskuddet i regnskabet.
Budgettet for 2015 vedtaget på generalforsamlingen i 2014 blev revideret af bestyrelsen i oktober
2014 og igen her i marts 2015. Sidstnævnte budgetrevision viser et forventet underskud på
364.000 kroner imod de oprindeligt budgetterede 203.000 kr. Ændringen skyldes bl.a. udgifter i
forbindelse med med udskiftning af personale og en højere stigning i de statsligt fastsatte lønskalaer, og ikke mindst at Danidas lønrefusionssatser ikke forøges for første gang i mange år. Der er
samtidig foretaget visse budgetreduktioner primært på administrative driftskonti bl.a. på baggrund af bedre leverandøraftaler.
Jævnfør tidligere praksis fremlægges der for 2016 et foreløbigt budget. Med revisionen op til generalforsamling i 2016 vil bestyrelsen sikre, at der med udgangspunkt i regnskabet for 2015 på
generalforsamling 2016 fremlægges et revideret budget for 2016, der sikrer, at egenkapitalen ved
udgangen af 2016 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.
Med forslaget fortsættes styrkelsen fra 2013 af støtten til bestyrelsens arbejde, der er en af hovedopgaverne for stabsmedarbejderen. Desuden afsættes der aktivitets- og kampagnemidler, som
kan sikre, at Bestyrelsen har muligheder for at iværksætte egne forenings- og medlemsaktiviteter
for eksempel lobby aktiviteter (f.eks. på Folkemødet på Bornholm) samt mulighed for understøtte
medlemmernes kampagneaktiviteter.
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.
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BEMÆRK:
Generalforsamlingen tager stilling til de budgetterede udgifter markeret i den blå boks.
Budget 2015
GF godkendt

Resultat 2014

Budget 2015
Rev. marts 2015

Budget 2016
til GF

Fakturerede timer Danida
Administrationsbidrag
Kontingentindbetaling
Tips- og Lotto tilskud
Revisionsbidrag UM
Renteindtægter foreningen
Momsfradrag retur
Indtægter

10.630.809
1.204.028
429.100
62.250
94.285
3.945
98.232
12.522.649

10.404.756
1.180.609
400.000
50.000
175.000
15.000

10.736.702
1.127.205
450.000
50.000
175.000

12.225.365

12.538.907

10.736.702
1.127.205
450.000
50.000
175.000
12.538.907

Personaleomkostninger
Egenfinansiering RtM EU
Egenfinansiering Fagligt Fokus
Honorar
Bistand til bestyrelsen
Rejser og Mødeudgifter
Kontingenter/abonnementer
Kampagner/aktiviteter
Generalforsamling
Husleje
Forsikring
Porto
Telefon
Drift/indkøb af IT
Kontorartikler
Rengøring
Kopiering Service/print
Revision og rådgivning
Inventar
Udgifter

-10.140.393
-147.463
-12.384
-105.000
-240.000
-73.291
-19.680
-276.021
-111.195
-575.865
-60.501
-20.120
-42.899
-362.209
-49.641
-50.264
-115.626
-100.750
-117.755
-12.621.057

-9.895.753
-15.762
-105.000
-240.000
-80.000
-35.000
-300.000
-140.000
-636.527
-80.000
-40.000
-55.000
-310.000
-80.000
-75.000
-120.000
-190.000
-100.000
-12.498.042

-10.463.725

-10.463.725

-98.409

-272.677

-414.818

-414.818

62.497
-35.912

-10.000
79.156
-203.521

50.000
-364.818

50.000
-364.818

Resultat
Resultat kursusaktiviteter
Resultat Indtægtsdiff. Virksomhed
Årets samlede resultat
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-105.000
-240.000
-80.000
-35.000
-300.000
-140.000
-600.000
-70.000
-30.000
-50.000
-310.000
-60.000
-60.000
-120.000
-190.000
-100.000
-12.953.725

-105.000
-240.000
-80.000
-35.000
-300.000
-140.000
-600.000
-70.000
-30.000
-50.000
-310.000
-60.000
-60.000
-120.000
-190.000
-100.000
-12.953.725
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Valgliste

Til dagsordenens punkt

7+8

Bestyrelse
Runa Bruun, RAW

Ikke på valg

Bemærkninger
Valgt indtil april 2016

Morten Nielsen, Afrika Kontakt

Ikke på valg

Valgt indtil april 2016

Jon Clausen, AXIS

Ikke på valg

Valgt indtil april 2016

Louise Hindenburg , Diálogos

På valg

Genopstiller

Vibeke Tuxen, Verdens Skove
Verdens Skove har rammeaftale.
Ali Nuur, Det Somaliske Fællesråd

På valg

Genopstiller

På valg

Trådt ud af bestyrelsen i april 2015

Susanne Volqvartz, Diabetesforeningen

På valg

Genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der er således 4 pladser på valg i år.
Der kan højst være to bestyrelsesmedlemmer fra organisationer med rammeaftale.

Suppleanter
1. suppleant: Tore Asmussen, Danmarks Lærerforening

På valg

2. suppleant: Hawa Hirsi Hussein. Denmark Somaliland Network

På valg

3. suppleant: Bigman Nkunkununu, Disuzo Kwekwe

På valg

Stiller op til bestyrelsen

På valg

Genopstiller

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Revisor Intern
Anders Bjørnkjær-Nielsen, ADDA
Intern revisor vælges for ét år ad gangen.

Revisor Ekstern
Beierholm Revision

På valg

Ekstern revisor vælges for ét år ad gangen.
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Kandidater til bestyrelsesvalget 2015
Adam Xusen Garad, ARD
Mit er navn Adam Xusen Garad, og kommer oprindeligt fra Somalia. Jeg har boet her i landet i 23 år. Det meste af den tid har jeg boet i Aalborg, men er lige flyttet til Aarhus, hvor jeg er arbejdssøgende.
Siden 2004 har jeg arbejdet som frivillig, hvor jeg har været med til at drive en lektiecafé for børn med anden
etnisk baggrund end dansk i Aalborg Øst, hvor der bor mange belastede familier med anden etnisk baggrund
end dansk. Derudover har jeg været medlem af en landsdækkende paraplyorganisation ved navn ARD (Action
For Releif And Develpoment) idet sidst fem år.
Lige nu er jeg formand for ARD, og har altid været dedikeret for at være med til at løse de udfordringer jeg
møde på vej, og ser løsninger frem for forhindringer. Dette brænder jeg stadigvæk for, og mener at jeg kan
gør en forskel i CISU sammenhæng. Idet sidst 1½ år jeg har været i Somalia i forbindelse med udførelse af en
Teknisk/landbrugs skole i det sydvestlige Somalia, hvor jeg har stået for administration og implementerings
delen. Her har vi trænet over 100 bønder, og har anskaffet over 5 traktorer og deres tilbehør.Jeg taler på tre
sprog, nemlig dansk, somali og engelsk og har en uddannelse indenfor politik og administration.
Bigman Nkunkununu, Disuzo-Kwekwe
Jeg hedder Bigman Nkunkununu. Nogle kender mig og vores forening som hedder Disuzo-kwekwe (Direct
support Zimbabwian orphanages in Kwekwe district).
Siden 2003 har vores forening været aktiv med udviklingsaktiviteter. Vi startede med "Genbrug til syd" og har
været aktive her i Danmark og i partnerlandet.
Vores forening har fået bevillinger 2 gange af CISU, som har handlet om at skabe muligheder for unge forældreløse. Primært gennem landbrug og capacity building.
Jeg har været glad for at være med til bestyrelsesarbejdet som suppleant, fordi jeg derigennem har kunnet
følge med i, hvad der sker.
I Danmark laver vi oplysningsaktiviteter og er i netværk med andre organisationer, som har partnere i Zimbabwe. Jeg er formand for Disuzo-kwekwe og er også aktiv i politisk arbejde. Jeg brænder for at lave oplysningsarbejde her i Danmark og fortælle danskere om udviklingsarbejde.
Igennem samarbejde med lokale organisationer som spejdere, kirke o.a. har vi fortalt om Disuzo´s arbejde til
danskerne og været med i debatter om udviklingsarbejde her i Danmark.
Jeg mener, at det kunne være en god ting at synliggøre CISUs aktiviteter til lokalsamfundene, som vi bor i.
Hvis jeg kommer ind i bestyrelsen, kan jeg være med til at synliggøre CISUs aktiviteter. Jeg mener, at de lokale
kan være med til at støtte udviklingsarbejde, nu når der er nedskæringer i udlandsbistanden.
Jeg mener, at vi skal være mere synlige fra nu af. Vi kan starte med at lave en kampagne for at synliggøre os.
Derfor: Stem for Bigman. Stem for synlighed.
Bjarne Ørbekker, BISU
Jeg er uddannet blikkenslager, og bor med min familie i en haveforening i Københavns Sydhavn. Jeg repræsenterer den græsrodsorienterede del af ulandsmiljøet, dvs. at vi i ”BISU -Håndværkere Uden Grænser”, arbejder direkte sammen med vores målgruppe, som er fattige håndværkere i udviklingslandene.
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Vi arbejder i BISU på at skabe synergi mellem danske håndværkere og teknikere – heriblandt undervisere på
de danske tekniske skoler - og håndværkere i udviklingslandene. Vi hjælper målgruppen i Syd gennem udveksling af arbejdstegninger og rådgivning omkring tilpasset teknologi. - BISU’s hjælp formidles fortrinsvist gennem brug af digitale medier, eksempelvis mobiltelefoner og Internettet.
BISU’s mål er, at vi gennem uddannelse og organisation hjælper fattige håndværkere med at arbejde sig ud af
fattigdom. - Min organisatoriske erfaring kommer fra fagbevægelsen og politiske organisationer. Jeg har bl.a.
arbejdet for IBIS som underviser i Mozambique, bygget en vagtstation i et naturreservat i Costa Rica, været
udsendt EU-valgobservatør i Guinea Bissau, evakueret flygtninge fra Libanon for Danida, samt skrevet artikler
og holdt foredrag om ulandsforhold i min fagforening Rør og Blik.
I CISU håber jeg at kunne bidrage med at skabe interesse for den ”informelle sektor” i u-landene samt at bringe oplysning om udviklingsarbejde ud i nogle miljøer i Danmark, der normalt ikke beskæftiger sig med ulande. I CISU kan jeg bidrage med BISU’s erfaringer med digitalt kommunikationsarbejde, men jeg er indstillet
på at yde en indsats, på de områder, hvor der er behov.
Louise Hindenburg, Dialogos
Jeg har de sidste to år siddet i CISUs bestyrelse, som repræsentant for organisationen Dialogos. Først som
kasserer og det sidste år som næstformand.
Jeg har en særlig interesse i strategiens punkt 2. Muligheder. Der kan bruges mange ord, men jeg er helt sikker på at 2015 med FNs verdensmål, nye finansieringsplaner for udvikling, Folketingsvalg med mere, vil være
et vigtigt og spændende år, også for CISU. Vi skal have alle på banen store som små organisationer, hvis vi skal
råbe politikerne op og sikre de bedste vilkår for verdens fattigste. Jeg tror på, at alle CISUs medlemsorganisationer kan få gavn af og give noget til netværket. CISU er en bred medlemsorganisation, og med målrettede
tiltag skal vi favne alle, samtidig håber jeg at alle organisationer kan se sig selv i CISU og vil engagere sig på
forskellige niveauer.
Kort om mig selv kan jeg sige, at jeg er uddannet statskundskaber og til dagligt arbejder på Danmarks Tekniske
Universitet. Jeg har arbejdet med udvikling i frivillige organisationer siden 2001, og det er noget jeg brænder
for. Jeg er meget aktiv i Dialogos, som er en lille organisation med mange projekter og stort budget.
Katja Thøgersen Staun, IMCC
Jeg stiller op til CISUs bestyrelse for foreningen 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. Som forening har vi haft stor glæde af CISUs tilbud; både som rådgiver på konkrete projekter, men også i
forhold til kompetence- og organisationsudvikling.
Jeg vil gerne bidrage til fortsat at skabe fokus på, hvordan mangfoldighed og bred deltagelse fra folkeligt forankrede civilsamfundsorganisationer er en essentiel del af den danske udviklingsindsats. CISUs styrke ligger
blandt andet i den fagligt brede medlemsskare og jeg vil gerne arbejde for at CISU fortsat tilbyder rådgivning,
kurser og netværksaktiviteter som styrker de mange forskellige organisationers evner til at lave udviklingsprojekter af høj kvalitet.
(fortsætter på næste side)
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Jeg er kandidat i folkesundhedsvidenskab, hvor jeg har specialiseret mig inden for international sundhed og
forskning i sociale determinanter. Jeg er økonomiansvarlig i IMCC’s landsbestyrelse og har i 5 år været aktiv
frivillig på et partnerskabsprojekt i Mali, hvortil jeg også har været udsendt i en længere periode. Som bestyrelsesmedlem er meget optaget af at sikre gode rammer og vilkår for frivillige, samtidig med at disse klædes
på til at levere en højt kvalificeret indsats med målgruppen og partnerens behov for øje.
Peter Tholstrup, Plan Danmark
Uligheden stiger. For at finde inspiration til et modsvar retter flere og flere øjne i verden sig mod Danmark og
de værdier om især folkelig deltagelse vores samfundsmodel er bygget på. Vi har som danske organisationer
en oplagt rolle at spille i at bidrage til positiv forandring, også globalt. Men det kræver at vi samtidig bliver
bedre til selv at tilpasse os forandringerne i en verden der hastigt bliver mere og mere kompleks.
Derfor vil jeg i CISUs bestyrelse arbejde for at
 Styrke den organisatoriske læring. Hvad er vores unikke bidrag til forandring? Hvordan forbliver vi relevante? CISU er med sin mangfoldige medlemsskare et oplagt forum for at sætte skub i diskussionen
om hvordan vi bliver bedre til selv at stille de rigtige spørgsmål før andre afkræver os svarene.
 Fremme fleksibiliteten. Det er afgørende at CISUs puljer og tilbud understøtter medlemmernes forskelligartede behov og samtidig afspejler de krav om sammenhæng omverdenen stiller til os. Dette
skal tænkes bedre ind – både i kursusudbuddet og i næste revision af retningslinjerne for puljerne.
Det var den korte version. Endnu kortere lidt om mig selv: 41 år og autodidakt. Jeg har arbejdet for Plan
Danmark siden 2011. Før da blandt andet 6 år i Sydsudan med MS og 2 år i Operation Dagsværk.

Vibeke Tuxen, Verdens Skove
Mit navn er Vibeke Tuxen, jeg repræsenterer Verdens Skove, og jeg har siddet i CISUs bestyrelse de sidste otte
år. Der er flere grunde til, at jeg gerne vil genopstille til bestyrelsen. I de otte år er der sket en rivende udvikling af CISUs bestyrelse til at blive mere strategisk og politisk arbejdende på vores medlemmers vegne sammen med sekretariatet. Jeg finder de nye tendenser hen imod innovative partnerskaber, virksomhedssamarbejder og øget inklusion af fortalervirksomhed i Nord interessante. Derfor vil jeg arbejde for, at vi som organisationer bliver bedre til at arbejde i de retninger, samtidig med at der bliver råderum og en vis risikovillighed i
de kommende retningslinjer for Civilsamfundspuljen til at inkludere mere af dette uden at gå på kompromis
med kvalitet og fattigdomsorientering i Syd.
Jeg vil også gerne fortsat repræsentere CISU i Danidas Udviklingspolitisk Råd, hvor jeg finder det spændende
at videregive medlemmernes bidrag til Danidas politikker og strategier. Jeg vil holde Danida op på Civilsamfundspolitikken, på at den bliver implementeret i samarbejdslandene, og at civilsamfundet sikres en plads i
alle Danidas strategier. Verden har brug for et aktivt civilsamfund!
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