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Bestyrelsens beretning
CISUs samlede årsberetning udgøres af Status og Perspektiver 2015-16 (vedlagt),
bestyrelsens skriftlige beretning (s. 5-7 i Status og Perspektiver) samt den mundtlige
beretning.
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Regnskab 2015
CISUs årsregnskab for 2015 er vedlagt som særskilt bilag.
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Forslag til ramme og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2016-17
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Generalforsamlingen konstaterer, at den vedtagne strategi for CISU for 2014-17 fortsat udgør et
godt grundlag for CISUs virke i det kommende år. Vi må samtidig erkende, at der er sket store ændringer i rammerne for CISUs indsatser i løbet af det seneste år. Vi befinder os i en situation, hvor
vi først for alvor kender retningen for den fremtidige strategi for dansk udviklingspolitik inden
for de kommende måneder - herunder den civilsamfundspolitik, som vi har bygget vores nuværende indsatser op omkring.
Bestyrelsen vil overordnet sikre, at CISU:
 stadig udfører de grundlæggende - og med donorer aftalte - opgaver inden for kapacitetsopbygning og puljeforvaltning i en høj kvalitet. Det er en central rolle for bestyrelsen
at monitorere dette. I samspil med medlemmernes indsatser udgør det grundlaget for, at
CISU troværdigt og legitimt kan påvirke debatten om civilsamfundets rolle fagligt og politisk.


samtidig arbejder på at ny-orientere og udvikle organisation, opgaver og puljer i overensstemmelse med den aktuelle politiske og faglige kontekst.

Bestyrelsen vil i de kommende måneder koncentrere sig om at fortsætte og udbygge den politiske indsats, der er sat i gang det sidste halve år. Bestyrelsen vil sammen med medlemsorganisationerne stå vagt om civilsamfundet og kæmpe for, at vi sammen fortsat er vigtige aktører i dansk
udviklingspolitik - og at vi får forøget støtten hertil. Det gælder både for indsatser og resultater
ude i verden - og i forhold til folkelig forankring og opbygning af solidaritet, oplysning og fortalervirksomhed i Danmark. Vi vil fastholde, at det foreningsbaserede engagement og den stærke frivillighed både ude og hjemme er en styrke, der mangedobler udbyttet af den økonomiske støtte, der
gives. Vi vil kæmpe for, at støtten til civilsamfundsindsatser ikke begrænses til at omfatte udvalgte
temaer og områder.
Bestyrelsen vil i løbet af det kommende år have generelt fokus på, at CISU:


anvender Verdensmålene i organisationens arbejde og dermed understøtter medlemsorganisationer og deres partnere i deres arbejde med Verdensmålene - mål som allerede er
implicitte i organisationernes arbejde. Dette kan ske via puljeretningslinjer, kurser, rådgivninger, workshops, faglige materialer og masser af kommunikation, samt i den næste strategi for CISU. CISU vil fortsat arbejde på, at hele Danmark integrerer Verdensmålene igennem involverende processer og tværfagligt og tværpolitisk samarbejde.



offensivt forsøger at udbygge og differentiere finansieringen af CISUs, medlemsorganisationernes og deres partneres indsatser. Det vil ske gennem afsøgning af mulighederne for

4

Generalforsamling 2016
eksempelvis at forvalte flere puljer, samarbejde med fonde, indgå i relevante konsortier,
indgå i international funding og udføre indtægtsgivende opgaver. Det vil også ske ved, at
CISU fortsat udbygger sin formidling af muligheder for funding af medlemmer og deres
partneres indsatser.
Inden for strategiens tre ben vil bestyrelsen i årets løb sikre konkret fokus på følgende temaer:
EVNE: At CISU styrker medlemmernes evne til:
 at indgå i nye innovative partnerskaber - gerne med erhvervslivet
 at arbejde i skrøbelige situationer - gerne forbundet med indsatser i nærområder

MULIGHEDER: At CISU sammen med medlemmerne bidrager til:
 at fastholde en mangfoldighed af civilsamfundsindsatser centralt i udviklingspolitikken
 at synliggøre resultaterne af vores arbejde og de enorme frivillige indsatser - gerne sammen
med partnerne ude i verden

INDSATSER: At CISU sammen med medlemmerne:
 grundigt vurderer, om vi har implementeret de store nedskæringer på den mest hensigtsmæssige måde og justerer om nødvendigt
 udvikler og forbedrer dokumentation af resultater af partnerskaber og projekter
Bestyrelsen vil i august-september måned foretage en analyse af de kommende politiske rammer (ny udviklingspolitik, udkomme af Taksøe-udvalget samt udspillet til finanslov 2017) og
vurdere, om det har konsekvenser for årets rammer og prioriteringer.
Om nødvendigt vil Bestyrelsen indkalde til medlemsmøder herom.
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 2016-2019) om Faglige ydelser, Civilsamfundspuljen (inkl. Puljen til Klima- og miljøindsatser
og Naboskabspuljen) og indsatser i øvrigt i Nord og Syd, som er støttet af Danida.
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Indkomne forslag
Indkomne forslag eftersendes per email og indgår derfor ikke i denne bilagssamling.
De vil foreligge i print under generalforsamlingen.
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Forslag til kontingent 2017
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslaget
Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og -niveau, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling,
fastholdes for 2017.

Baggrund
På generalforsamlingen i 2015 blev følgende kontingentstruktur vedtaget:
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-

Der var også indeholdt en overgangsordning for organisationer, der ville stige mere end ét trin pga. ændringen. Det har tre organisationer benyttet sig af.
Det blev tilkendegivet, at der til denne generalforsamling i 2016 skal fremlægges en oversigt over de nye
indplaceringer og CISUs forventede indtægt for, om nødvendigt, at kunne foretage justeringer af eventuelle
uhensigtsmæssige virkninger af indplaceringen samt overveje om den samlede kontingentindtægt bør/skal
forøges.
Den aktuelle status er således:
Kategori
A
B
C
D

Kontingent
kr./år
600
1.200
2.500
3.500
2.350

Årlig omsætning

Antal
primo
april16

0-199.999
200.000-1.499.999
1.500.000-2.999.999
3.000.000Overgangsordning
I ALT

97
74
13
59
2
245

Kontingent i
%
alt
58.200
88.800
32.500
206.500
4.700
390.700

40%
30%
5%
24%
1%
100%

2016 %
estimat (i
2015)

2014 %
fordeling

39%
34%
6%
21%

39%
35%
9%
17%

100%

100%

Der er den 4.4.2016 sendt rykkere ud til 40 organisationer. Med kontingentindbetaling fra en stor del af
disse samt nyindmeldelser, vil der erfaringsmæssigt være dækning for den forventede budgetmæssige indtægt.
Med en forventning om, at CISUs kontingentindtægter ikke ser ud til at blive ændret væsentligt med den
nye kontingentstruktur, er det bestyrelsens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre den
uden ændringer.
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Forslag til justeret budget 2016 og budget 2017
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bemærk, godkendelsen vedrører kun foreningens egne driftsudgifter.

Hermed fremlægges Bestyrelsens forslag til generalforsamlingens godkendelse af budgetter for
foreningens driftsindtægter og -udgifter. Der forelægges et forslag til et budget for det indeværende år (revideret budget i marts 2016), samt et foreløbigt budget for det kommende år 2017.
Forslaget vedrører tallene i den indrammede blå kasse i den samlede oversigt over foreningens
midler på næste side.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en generel budgetrevision
af foreningens budget for 2016 og 2017 i september 2016.
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Budget 2016
Godkendt på
GenFors 2015

Resultat
2015

Budget 2016
revideret til
GenFors 2016

Budget 2017
til
GenFors 2016

Fakturerede timer Danida/UM
Administrationsbidrag
Kontingentindbetaling
Tips- og Lotto tilskud
Indt.Diff. Virksomhed
Projekter Admin+Lønbidrag
Renteindtægter m.v.
Omsætning

11.435.313
1.090.140
429.700
58.651
152.822
250.447
42.311
13.459.384

10.736.702
1.127.205
450.000
50.000
50.000
0
0
12.413.907

10.545.157
925.712
450.000
50.000
100.000
0
0
12.070.868

10.244.295
830.015
450.000
50.000
100.000
0
0
11.674.310

Personaleomkostninger

11.100.655

10.463.725

10.044.662

9.744.637

105.000
240.000
80.000
32.801
300.000
140.000

105.000
240.000
80.000
35.000
300.000
140.000

100.800
192.000
64.000
25.000
300.000
112.000

100.800
192.000
64.000
25.000
300.000
112.000

615.269
57.668
25.378
50.230
351.606
55.586
51.785
102.897
46.350
90.940
13.446.165

600.000
70.000
30.000
50.000
310.000
60.000
60.000
120.000
15.000
100.000
12.778.725

595.000
70.000
15.000
35.000
315.400
48.000
60.000
96.000
15.000
80.000
12.167.862

480.000
56.000
15.000
40.000
246.400
48.000
48.000
96.000
20.000
80.000
11.667.837

0

0

300.000

0

13.220

-364.818

-396.994

6.473

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
Udviklingspulje
Resultat
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Budgetfremlæggelse - baggrund
Generalforsamlingen har tradition for at tage stilling til den del af budgettet,
der vedrører foreningens egne driftsmidler. Det vil således ske igen i år.
De dele af budgettet for 2016, der vedrører CISUs aftaler med Udenrigsministeriet (UM), er godkendt af CISUs bestyrelse i forbindelse med aftalernes indgåelse.
EGNE MIDLER, EGENKAPITAL OG ÅRETS RESULTAT

Foreningens muligheder for både at agere (uafhængigt) med egne midler og opbygge en egenkapital, der svarer til organisationens størrelse og forpligtelser, er blevet styrket i en årrække.
Det har kunnet lade sig gøre på grund af en større kontingentstigning helt 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 samt uforbrugte overheads til foreningen fra aftalerne
med UM.
Per 31.12.2013 udgjorde egenkapitalen 2.519.691 kr. Per 31.12.2014 var den 2.483.774. og med
årets resultat i 2015 er egenkapitalen per 31.12.2015 2.496.994. Konsolideringen er således fastholdt. På generalforsamlingen i april 2015 blev det besluttet, at:
"Bestyrelsen skal sikre, at der med udgangspunkt i regnskabet for 2015 på generalforsamlingen
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 foreningens egne forpligtelser ved reduktioner, lukning eller lignende".
Bestyrelsen har på den baggrund valgt at fremlægge et budget for 2016, der giver en forventet
egenkapital på 2,1 mio. kr. ved udgangen af 2016 og et budget 2017, der balancerer og derfor
fastholder samme niveau af egenkapital.
Der budgetteres igen i 2016 med bidrag til foreningens egne midler fra administrationsbidraget og
de fakturerede timers overhead fra aftalerne med UM.
Budgetterne 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 2015, er det lykkes at minimere underskuddet i de endelige
årsregnskaber. Det budgetterede negative resultat for 2016 opstår bl.a. ved, at der er afsat midler
til at kunne understøtte den pågående ny-orientering af CISU.
UM-AFTALER

Budgettet for aftalerne med UM er baseret på de i Finansloven afsatte midler til Civilsamfundspuljen (CSP) 97,6 mio. kr. (150 mio. i 2015), Puljen til Klima og Miljøindsatser (PKM) 25 mio. kr. (også
25 mio. i 2015) og Puljen til indsatser i EU's nabolande (PNB) 11,5 mio.kr (ny pulje fra 2016).
Samlet udgør det UM-aftaler for 134,1 mio. kr. i 2016. Der var i 2015 aftaler for 175 mio. kr. Omsætningen fra aftaler med UM i 2016 er således reduceret med 41 mio. kr. svarende til en reduktion på 23,8 % ift. 2015.
Alle tre aftaler indeholder budget til både puljemidler til uddeling, midler til forvaltning/monitorering, til kapacitetsopbygning og information - samt bidrag til administration.
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For 2017 omfatter lønmidler m.v. faktureret under til PKM-aftalen alene midler til forvaltning,
monitorering og afslutning af de bevilgede projekter fra 2014-16 (med mindre puljen får en ny
bevilling fra UM).
TILPASNINGSPULJE I 2016

Der er i 2016 på en række budgetlinier (fra foreningsmidler) samlet er tillagt 300.000 i tilpasningsudgifter. Det skal sikre, at CISU kan opfylde de uomgængelige forpligtelser, som ikke har kunnet
opsiges / afvikles inden udgangen af 2015. De er således bortfaldet i budgettet for 2017.
UDVIKLINGSPULJE 2016

Bestyrelsen har valgt at afsætte midler til en særlig udviklingspulje i 2016. Puljen skal anvendes til
konkrete udviklingsindsatser i efteråret 2016 - som følge ny-orienteringen beskrevet i de fremtidige rammer, herunder indsatser for at skaffe yderligere midler til CISUs opgaver og puljer.
NYE ANSÆTTELSESVILKÅR OG TILPASNING AF PERSONALET

Der er pr. 1. april 2016 indgået en ny overenskomst for medarbejderne med stærkt begrænset
lønudvikling og visse effektiviseringer på arbejdstiden - samtidig med at der er et stærkere fokus
på medarbejdernes kompetenceudvikling. Der er desuden vedtaget nye rammer for Bevillingsudvalgsmedlemmer og Bevillingskonsulenters vilkår og honorarer, der sikrer de fornødne besparelser. Hertil er sekretariatsledelsen gået ned i løn. En række indkøbsaftaler er genforhandlet.
Tilpasning af medarbejderressourcer/stab er foretaget i et omfang, der sikrer, at vedlagte budget
kan håndteres.
BUDGETREVISION

Jævnfør tidligere praksis fremlægges der for 2017 et foreløbigt budget. Med revisionen op til generalforsamling i 2017 vil bestyrelsen sikre, at der med udgangspunkt i regnskabet for 2016 på
generalforsamling 2017 fremlægges et revideret budget for 2017, der sikrer, at egenkapitalen ved
udgangen af 2017 ikke kommer under 2 mio. kroner. Det anses for et passende minimum for CISUs
egenkapital i forhold til mulige forpligtelser ved reduktioner, lukning eller lignende.
AKTIVITETS- OG KAMPAGNEMIDLER

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

Der er i nærværende budget indregnet et honorar til CISUs repræsentant i Udviklingspolitisk Råd,
ud over honorarer til formand, næstformand og kasserer.
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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7+8

Bestyrelse
Runa Bruun, RAW

På valg

Bemærkninger
Genopstiller

Morten Nielsen, Afrika Kontakt

På valg

Genopstiller ikke

Jon Clausen, AXIS

På valg

Genopstiller

Louise Hindenburg, Diálogos

Ikke på valg

Valgt indtil april 2017

Vibeke Tuxen, Verdens Skove
Verdens Skove har rammeaftale.
Katja Thøgersen Staun

Ikke på valg

Valgt indtil april 2017

Ikke på valg

Valgt indtil april 2017

Peter Tholstrup, Plan Danmark
Peter er på barsel indtil 23. oktober 2016

Ikke på valg

Valgt indtil april 2017

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der er således 3 pladser på valg i år.
Der kan højst være to bestyrelsesmedlemmer fra organisationer med rammeaftale.

Suppleanter
1. suppleant: Bjarne Ørbekker, BISU

På valg

Stiller op

2. suppleant: Andrew Julius Bende, RISE-Denmark

På valg

Stiller op

3. suppleant: Bigman Nkunkununu, Disuzo Kwekwe

På valg

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Revisor Intern
Anders Bjørnkjær-Nielsen, ADDA

På valg

Genopstiller ikke

På valg

Bestyrelsen indstiller til
genvalg

Intern revisor vælges for ét år ad gangen.

Revisor Ekstern
Beierholm Revision
Ekstern revisor vælges for ét år ad gangen.
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Kandidater til bestyrelsesvalget
Andrew Julius Bende, Crossing Borders
Jeg stiller op som medlem af CISUs bestyrelse, fordi jeg gerne vil bidrage til en mere rig og jordnær debat med
fokus på mennesket i udviklingsdebatten.
I det forløbne år har jeg været en del af CISUs bestyrelse som suppleant - og det har været spændende at
følge arbejdet, men som suppleant er det ikke muligt at involvere sig i arbejdet andet end på sidelinjen, og jeg
savner at kunne engagere mig fuldt ud.
Jeg vil som bestyrelsesmedlem bruge min personlige baggrund og erfaring med udviklingsarbejde fra det østlige og sydlige Afrika og min uddannelse i politisk arbejde og offentlig forvaltning til at bidrage til et mere multikulturelt og jordnært udviklingspolitisk engagement i CISU både i Danmark og ude i verden. Denne form for
engagement har aldrig været mere relevant end nu, hvor udviklingssektoren oplever stærk modstand og underprioritering.
Jeg har mere end 12 års erfaring med udviklingsarbejde. Først som koordinator for en græsrodsorganisation i
Uganda, senere som socioøkonomisk medarbejder på et EU-projekt i Øst-Afrika og monitoreringskonsulent i
Zambia. Efter min ankomst til Danmark for 6 år siden har jeg involveret mig i udviklingsarbejdet gennem flere
danske foreninger og netværk. I mit daglige arbejde er jeg international programkoordinator for Crossing Borders.
Bjarne Ørbekker, BISU - Håndværkere uden Grænser
Min interesse for ulandsarbejde udspringer af mine faglige erfaringer som uddannet blikkenslager og aktiv
tillidsmand, samt mine erfaringer som ulandsarbejder i Afrika og Mellemamerika.
I ”BISU - Håndværkere uden Grænser” hjælper vi vores målgruppe, som er fattige håndværkere i Syd, gennem udveksling af arbejdstegninger og rådgivning omkring tilpasset teknologi, fortrinsvis formidlet gennem
internettet. Vi støtter endvidere håndværkerne i Syd med at skabe fagforeningslignende strukturer, helst i
nært samarbejde med den etablerede fagbevægelse. I Danmark stræber vi efter at skabe samarbejde mellem
håndværkere, tekniske skoler, faglige organisationer og socialøkonomiske samt private virksomheder.
I CISUs bestyrelse vil jeg bidrage til at skabe interesse for den uformelle økonomi og inspirere til at skabe rum
for erfaringsudveksling mellem de mange små NGO’er, der kombinerer organisationsarbejde til styrkelse af
civilsamfundet med den konkrete fattigdomsbekæmpelse.
Caroline Cæcilie Bondgaard, Sammen Til Udvikling
Mit navn er Caroline Cæcilie Bondgaard, jeg er 28 år og bor på Amager med min kæreste, Anders. Jeg er lige
blevet færdiguddannet cand.mag. med speciale i menneskerettigheder og retsstatslige principper. Gennem
det seneste års tid har jeg været med til at etablere foreningen Sammen Til Udvikling, som arbejder for at
fremme uddannelse blandt børn og unge med særlige behov, og som tror på, at mennesket udvikler sig bedst,
hvis det oplever sig selv som betydningsfuldt.
”Politik er at ville,” sagde den tidligere svenske statsminister Olof Palme engang. Det mener jeg, er vigtigt at
holde fast i - særligt nu. I den seneste tid har flere politikere dog antydet, at civilsamfundsorganisationerne
bør blande sig uden om de kritiske debatter. Men den holdning underminerer det rettighedsbaserede sam-
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fund, som vi, som foreninger, kæmper for både ude og hjemme, og jeg mener ikke, at vi skal lade politikerne
lukke døren til civilsamfundet.
Tværtimod. Vi skal insistere på at blande os. For civilsamfundet er netop drevet af at ville noget; af at ville
indgå aktivt i og tage ansvar for samfundsudviklingen. Derfor vil jeg også gerne være med til fortsat at sikre de
folkelige foreninger en stemme og en rolle i udviklingsarbejdet – og i de offentlige debatter. Selvom nedskæringerne på udviklingsbistanden blev en realitet, er der stadig mange opgaver, der skal løses, og vi skal have
indflydelse og sørge for, at man vil noget med de politiske valg, der bliver truffet.
Jeg stiller op til CISUs bestyrelse, fordi jeg vil civilsamfundet og de folkelige foreninger, og fordi jeg de sidste 8
år har jeg arbejdet med udvikling både som frivillig og som ansat ved Den Danske Ambassade i Indien.
Claus Hedegaard-Jensen, Periamma
Mit navn Claus Hedegaard-Jensen. Jeg er Head of Sponsorships for organisationen Periamma. Periamma arbejder med uddannelse af børn og unge samt med entreprenørskab og mikrofinans. Vi arbejder i Uganda,
Kenya, Thailand og Indien og er bosiddende i København.
Vi er en lille organisation, der ser fremtidens udviklingsarbejde mere bundet op på samarbejde på tværs af
gængse skel mellem civilsamfundsorganisationer og erhvervslivet. Et samarbejde der ikke kun skal være et
aktør – donorforhold, men i stedet et aktivt partnerskab. Dette kan hjælpe begge og sikre mere langsigtet
finansiering af udviklingsprojekter.
Da vi er små, arbejder vi også aktivt på at skabe samarbejde omkring projekter sammen med andre udviklingsorganisationer, der ligger inde med ekspertise, vi ikke selv besidder. Med dette formål for øje har vi
sammen med Foreningen Retro startet et netværk - Forretningsnetværk for Udviklingsbranchen - hvor små
organisationer kan lære hinanden at kende og forhåbentligt med tid skabe samarbejder. Det er et håb fra
vores side, at CISU også kan blive bedre til at facilitere projekter, hvor både flere organisationer og aktører
(som f.eks. virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, fonde, m.v.), der ikke normalt har indgået i projekter, på lige fod kan lave projekter sammen.
Jeg vil som bestyrelsesmedlem i CISU arbejde for en platform for nye finansieringsmuligheder som f.eks. et
tættere samarbejde med erhvervslivet og for bedre vilkår for små organisationer. Der er brug for en afstemning mellem ideen om nye innovative og fleksible projekter, som sekretariatet i CISU mener, der er mulighed
for under Civilsamfundspuljen, og den virkelighed, der gør, at der statistisk er langt flere små projektansøgninger, der får afslag – og dermed afledet også flere små organisationer der får afslag. Jeg vil derfor arbejde
for en bedre afklaring af, hvordan små projekter og små eller i CISU regi uerfarne organisationer, kan sikres
klarere retningslinjer og derved bedre muligheder for at få projekter igennem.
Jens Vexø, FN-Forbundet
Jeg sidder i FN-Forbundet bestyrelse og er aktiv i Projektudvalget, bæredygtighedsudvalget samt i Københavnskredsen.
Jeg er serviceorienteret, udadvendt, initiativrig, ansvarsfuld og moden med evne til både at arbejde selvstændigt og i team. Jeg kan lide at arbejde efter fastlagte mål.
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Jeg trives som en fisk i vandet med stor kontakt til hele organisationen. Jeg kan lide at have travlt og mange
bolde i luften. Jeg trives, når tingene skal gå hurtigt, og jeg elsker også at have mulighed for at yde en god
service i en hektisk hverdag.
Jeg har god forståelse for de vilkår, CISU har, og arbejdsopgaverne bliver løst i respekt og med den loyalitet,
der forventes. Jeg er kontakt skabende og en god kollega. Jeg ser arbejdet i CISUs bestyrelse som et kald og en
stor mulighed for at gøre en forskel.
Mine interesseområder er NGO verdenen. Jeg er frisk, sund og aktiv maraton løber og venlig, humoristisk og
omgængelig af væsen. Jeg glæder mig til at præsentere mig ved generalforsamlingen i Nyborg.
Jon Clausen, AXIS
Jeg har siden 2005 arbejdet med udvikling i NGO´en Axis, hvor jeg de sidste fem år har fungeret som formand.
Siden 2014 har jeg siddet i CISUs bestyrelse, først som kasserer og pt som næstformand.
Som del af CISUs formandskab har jeg blandt meget andet været særlig involveret i kommunikation og det
politiske arbejde. Arbejdet med at påvirke det politiske system er yderst væsentligt i den situation, vi står i, og
dette arbejde vil jeg meget gerne fortsætte i den kommende tid, der let kunne komme til at byde på nye udfordringer for det danske udviklingsmiljø og civilsamfund.
I mit daglige arbejde koordinerer jeg kandidatuddannelsen "Global Development" på Københavns Universitet
og arbejder derudover med kommunikation og presse på universitetet.
Runa Bruun, RAW (Rights for All Women)
Jeg har været med i CISUs bestyrelse i de sidste 2 år. Det sidste år har jeg været kasserer. Det har været to
meget spændende og udfordrende år, og jeg er stadigvæk stor fan af CISU.
Jeg gik i 2014 til valg på en idé om, at de små organisationer i CISU skulle have en større stemme og slippe for
at blive kvalt i tunge procedurer i CISUs bevillingssystem. Det har jeg forsøgt at leve op til ved vedholdende at
minde alle i bestyrelsen og CISUs sekretariat om, at små organisationer ikke kan have den bredde i deres
kompetencer, som de lidt større har, men stadigvæk kan være vældig dygtige til lige deres felt. Det bør CISU få
det optimale ud af, og jeg har en oplevelse af, at det går i den rigtige retning.
Men de forandringer, vi har foran os, kommer til at påvirke små og større organisationer forskelligt, og det er
derfor jeg genopstiller. I Holland er mange hundrede små udviklings-organisationer bukket under for massive
offentlige besparelser og krav om øget privat finansiering, og det ser ud til at Danmark er på samme kurs.
Mangfoldigheden i civilsamfundsarbejdet er for mig helt essentiel, og mens nogle mener, at vi skal være færre
organisationer i Danmark, så mener jeg, at vi bør blive endnu flere. Det skal være nemt at være lille og uerfaren i CISU, og vi skal blive ved med at virke i bredden. Til gengæld skal vi blive bedre til at samarbejde med
hinanden, så vi kan presse vores regering og alle andre til at give os plads og råd til at være. Det vil jeg arbejde
videre med.
Baggrund: Jeg har en uddannelse som kulturgeograf og har arbejdet med kvinders empowerment igennem
mange år. Ellers har jeg været udviklingskonsulent samt økonomi og analysemedarbejder. Lige nu læser jeg en
Master på Afrika Studier og laver freelance arbejde, hvilket passer godt ind i at lave bestyrelsesarbejde i CISU.
Stem på mig

15

16

