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Bestyrelsens beretning
CISUs samlede årsberetning udgøres af Status og Perspektiver 2017-18 (vedlagt),
bestyrelsens skriftlige beretning (side 4-6 i Status og Perspektiver) samt den mundtlige beretning.
Til orientering vedlægges desuden en aktuel og mere detaljeret status på vedtagne
forslag fra Generalforsamlingen 2017
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Bilag 2a: Orientering om status på vedtagne forslag fra Generalforsamlingen 2017
På Generalforsamlingen den 20. april 2017 blev 4 forslag vedtaget vedrørende henholdsvis Vejledning
af nye medlemmer, Nedsættelse af arbejdsgruppe om unge, Indsamlingsnævnet og Danmarksindsamlingen. Her kan Generalforsamlingen 2018 læse en detaljeret status på de fire vedtagelser.

Forslag om vejledning af nye medlemmer vedtaget på CISUs Generalforsamling 2017
CISU bør på en mere opsøgende måde end hidtil og tilbyde især nye mindre foreninger vejledning om
hvilke muligheder og rettigheder de har i forhold til bl.a. ansøgninger, kurser mm. hos CISU.
Dette kunne ske som en velkomst til disse ny, hvor de tilbydes rådgivning for at få afstemt forventningerne mellem dem og CISU. Et evt. møde skulle tilbydes alle nye indenfor 1-2 måneder efter indmeldelse, på samme måde som når alle andre medlemmer anmoder om et rådgivningsmøde.
For nye foreninger vil en sådan vejledning hurtig kunne samle op på hvilke kurser de specielt har brug
for og som kan være nyttige på det niveau de befinder sig på ved indmeldelsen.
Måske skal der evt. laves en kursusplan for disse nye og mindre organisationer med hjælp fra CISU.

Status
Indledende skal det bemærkes, at der løbende har været en relativt god kontakt til mange af de nyindmeldte organisationer. På baggrund af en opgørelse over nye medlemsorganisationer siden august
2015 kunne vi i november 2017 se, at 35 ud af 37 nye medlemsorganisationer har fået rådgivning,
deltaget i intro-kurset eller deltaget i andre kurser hos CISU.
Men samtidig viste medlemsdialogen i efteråret 2017, at det ser ud til, at en del medlemsorganisationer ikke er klar over omfanget af CISUs tilbud. Det gælder både kurser eller rådgivning om emner, de
ellers godt kunne bruge støtte til - og de var heller ikke altid vidende om de nye og flere muligheder,
der ligger i CISUs puljer for nuværende.
Der er gjort følgende:
Straks efter Generalforsamlingen blev det gjort tydeligt på CISUs hjemmeside, at man kan henvende
sig og få afklaret, om medlemskab er relevant for organisationen. Desuden oplyses det i velkomstmailen, vi sender til nye medlemmer, at vi holder introkurser til CISU og de kommende datoer herfor.
Fra starten af 2018 bliver der i velkomstmailen oplyst, at organisationen vil blive kontakt af en af CISUs rådgivere med tilbud om en introducerende rådgivning eller en kort telefonsamtale om organisationens muligheder indenfor CISU. En introrådgivning vil have fokus på forventningsafstemning. Medlemsorganisationen får mulighed for at introducere sig selv og dens behov og interesser, og rådgiveren
vil kort introducere CISU og oplyse om, hvad CISU kan tilbyde i relation til organisationens behov.
Rådgiverne fra sekretariatet er i gang med at gennemføre flere af disse introrådgivninger og vil samle
op på indhold og udbytte i løbet af året.
Desuden er der etableret et nyt kursustilbud, der retter sig mod hvad "charity-baserede" organisationer kan bruge CISU og CISUs puljer til, hvis man vil arbejde med langsigtet udvikling.
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Forslag om arbejdsgruppe om unge vedtaget på CISUs Generalforsamling 2017
Opfordring til nedsættelse af arbejdsgruppe, bestående af CISU medlemsorganisationer, der arbejder
med unge i udviklingsarbejdet.

Status

CISU har sammen med medlemsorganisationerne VedvarendeEnergi, Viva Danmark og Ghana Venskab
taget initiativ til at starte et nyt netværk for danske organisationer, der arbejder for og med unge. Efter
et kick-off event i december 2017, inviterede ungenetværket YO-MO (med de 3 medlemsorganisationer i spidsen) andre interesserede organisationer til et konstituerende møde den 21. februar i København. Der kom 60 deltagere. Her blev formål for netværket samt netværkets struktur præsenteret og
diskuteret - og netværket blev skudt i gang.
FORMÅL
YO-MO arbejder for at sikre, at en bredere repræsentation af danske udviklingsorganisationer indtænkes og involveres i Danmarks strategiske arbejde med unge i en udviklingskontekst. YO-MO har to
overordnede fokusområder:
1. Fortalervirksomhed
Netværket vil bidrage til at synliggøre medlemsorganisationernes arbejde med unge over for
Udenrigsministeriet, med henblik på at medlemmerne indtænkes og involveres i fremtidige tiltag i relation til det etablerede unge-fokus i ”Verden 2030”. Herunder vil netværket arbejde på
at få en stemme i det unge-cluster, som Udenrigsministeriet har nedsat.
2. Vidensdeling
Netværket vil fungere som samlingssted for organisationer, der arbejder med unge i en udviklingskontekst og facilitere løbende deling af erfaringer og best practices i arbejdet med unge.
NETVÆRKSSTRUKTUR
YO-MO ledes af en demokratisk valgt styregruppe, der sidder for ét år ad gangen. Fra styregruppen
udpeges en organisation til at påtage sig en 6 måneders værtsrolle. Værtsrollen indebærer at indkalde
til møder, samt fordele og følge op på ansvarsområder. VedvarendeEnergi varetager værtsrollen de
første 6 måneder. Netværket giver mulighed for forskelligt niveau af engagement tilpasset til de enkelte medlemmers ressourcer.
Frem til 1. oktober 2018 består styregruppen af:
 VedvarendeEnergi (værter)
 Ghana Venskab
 Viva Danmark
 Mellemamerika Komiteen
 Oxfam IBIS
CISUs rolle
Der er bred enighed om, at CISU ikke skal være drivende i netværket men mere have en understøttende rolle. Der er især brug for støtte indenfor kommunikation, herunder promovering og dækning af
events, relevante nyheds-updates, udkast til pressemeddelelser og høringssvar, opdatering af facebook/hjemmeside etc. Netværket foreslår derfor, at CISUs kommunikationsteam understøtter indenfor dette.
Netværkets hjemmeside: https://www.yo-mo.net/
Netværkets facebookside: https://www.facebook.com/yomonetwork/
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Forslag vedrørende Indsamlingsnævnet vedtaget på CISUs Generalforsamling 2017

CISU vil arbejde for at alle organisationer der har en omsætning på under 1 million kr. pr. år fritages
fra indsamlingsnævnets gebyrregler jfr. Indsamlingslovens §§ 3 og 4 om at indsamlinger, forudsat disse har tilsluttet en registreret eller statsautoriseret revisor og/eller har en godkendelse efter ligningslovens §§ 8 A og 12 stk. 3. bør fritages fra gebyrerne for oplysnings- og anmeldelsespligten efter loven.
Dog har alle der samler ind, stadig har pligt til at oplyse/anmelde planlagte indsamlinger til Indsamlingsnævnet. Herved menes, at CISU bør være små organisationer behjælpelig med at disse ikke udsættes for eller får yderligere offentlige krav der begrænser disses handlefrihed i forhold til at skaffe
sig midler til deres projekter.

Status

For at søge indflydelse på gebyrstørrelsen m.v. har CISU forsøgt at finde ud af, hvilke veje der var mulige. Det er i selve loven (gældende fra 1. juli 2014), at størrelsen på gebyrerne for at anmelde indsamlinger er lagt fast (med reguleringsmulighed). Som en del af svaret på et § 20 spørgsmål i Folketinget i
foråret 2017, omtalte Justitsministeren en kommende evaluering af indsamlingsloven og en forventning om, at loven ville blive revideret i folketingsåret 2017-18. Denne revision vil være det oplagte
tidspunkt at søge indflydelse på. Der er imidlertid endnu ikke fastlagt en proces for revisionen af loven
i Folketinget.
CISU rettede i maj 2017 henvendelse til indsamlingsnævnets sekretariat for at høre, hvordan processen ville være for den omtalte evaluering. Sekretariatet henviste til Justitsministeriets departement.
Her har CISU ligeledes i adskillige omgange rettet henvendelse til. Vi nævner i henvendelserne, at flere
medlemsorganisationer oplever gebyrerne som for høje, og henviser til, at Venstre, Konservative og
Dansk Folkeparti i en betænkning omkring loven udtrykker bekymring for netop dette for små foreninger. Vi har ikke modtaget nogen form for svar.
I maj 2017 henvendte vi os desuden til indsamlingsorganisationernes forening ISOBRO’s sekretariat,
som er repræsenteret i Indsamlingsnævnet. De skrev tilbage, at de eventuelt ville tage vores pointe om
gebyrernes størrelse med videre til Indsamlingsnævnet. Vi har ikke et klart indtryk af, i hvilket omfang
det er gjort.
Vi har her i april 2018 været i kontakt med ISOBRO igen. Vi har derigennem fået fat i den (såkaldte)
evaluering af indsamlingsnævnet og -loven. Der er i realiteten tale om en intern gennemgang, der bygger på nævnets årsrapport for 2016. Det vil sige, at der ikke er tale om en metodisk evaluering med
inddragelse af interessenter osv.
Ikke desto mindre er der en del forslag i dokumentet, der kan påvirke de fremtidige indsamlinger og
kravene til anmeldelse og registrering, herunder også enkelte forslag om forenklinger. Gebyrstørrelsen er ikke omtalt eller behandlet.
ISOBRO skriver her i april blandt andet følgende til CISU:
"Ingen kan vide hvor stor en indsamling bliver, så forholdet mellem gebyr og indsamlede midler kan blive
uhensigtsmæssigt ved indsamlinger, der giver et ringe resultat.
Det er vigtigt, vi har en national myndighedsvaretagelse på indsamlingsområdet og udgangspunktet er at
indsamlere medfinansierer ved gebyrer. Det er dog sådan, at Justitsministeriet betaler et betragteligt
beløb til drift af Nævnet. Jfr. finanslov 2018 koster Nævnet godt 2,6 mio. kr. og gebyrerne dækker, så vidt
jeg husker, mindre end halvdelen.
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Vi har dog påpeget ét af de problemer, vi KAN gøre noget ved, nemlig at flere mindre formål kan slås
sammen til én ansøgning.
CISUs medlemsorganisationer skal være opmærksomme på, at indsamlinger, der alene rettes mod medlemmer eller bidragydere, man allerede har kontakt med, ikke skal anmeldes.
Har CISU i øvrigt konkrete eksempler på indsamlinger, gennemført af helt små foreninger, som volder
problemer?"
CISU vil i de kommende måneder forfølge muligheden for at få indflydelse på den (forventede) revision af indsamlingsloven - ikke bare mht. gebyrer, men også for at arbejde for forenklinger og bedre
vejledning, ikke mindst for de mindre organisationer og indsamlinger.
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Forslag om Danmarksindsamlingen vedtaget på CISUs Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen opfordrer hermed bestyrelsen til at arbejde for:
At Danmarksindsamlingen udover at indsamle penge kommer sig til at dreje sig om at engagere medlemmer til alle CSOer – store og små.

Status

CISU holdt i oktober 2017 møde om Danmarksindsamlingen med Folkekirkens Nødhjælp (formand for
indsamlingens styregruppe) samt koordinatoren for indsamlingen.
Mødet fandt sted på baggrund af en telefonsamtale og en fremsendt mail fra CISU som følge af beslutningen på CISUs Generalforsamling. I mailen fremførte CISU blandt andet, at CISUs Generalforsamling
har besluttet, at CISU skal gå i dialog med Danmarksindsamlingen og blandt andet opfordre til: "at Danmarksindsamlingen udover at indsamle midler kommer sig til at dreje sig om at engagere frivillige og
medlemmer til alle danske civilsamfundsorganisationer indenfor udviklingsområdet - store som små".
Det er samtidig ingen hemmelighed, at en lang række af CISUs medlemsorganisationer er kritiske overfor
Danmarksindsamlingens lukkede karakter med snævert fokus på den størrelsen af de involverede organisationer, budskaber der fortsat taler i offerbilleder, manglende fokus på vigtigheden af at understøtte
langsigtet udvikling, der ændrer ved grundlæggende årsager til fattigdom og mange af de humanitære
katastrofer - og altså manglende fokus på at engagere danskerne på andet end deres pengepung
Vi skal hermed anmode om et indledende møde for at drøfte mulighederne for at gennemføre en sådan
dialog.
På mødet stod det klart, at de 12 faste indsamlingsorganisationer ikke ønsker at ændre ved grundlaget
for indsamlingen.
Det var deres opfattelse, at de enkelte danske organisationers rekruttering af medlemmer og frivillige
ikke ville have nogen særlig gavn af, at kampagnen inddrager det som fokus. De mener at det bare forvirrer billedet, bl.a. fordi der også er mange frivillige engageret i selve indsamlingsforløbet. De mener,
at det er organisationernes egne medlems- og frivilligmiljøer samt de konkrete muligheder/tilbud, der
er afgørende for at rekruttere, fastholde og engagere.
Angående mulighederne for at udvide kredsen af bevillingsmodtagere siger de at Danmarks Radio hele
tiden presser på for, at der er så få organisationer som muligt med af hensyn til programsammensætningen. Gruppen er dog alligevel blevet udvidet over tid fra 5 til 12. Og der er etableret en mulighed
for, at andre organisationer (med omsætning på over 10 mio.) kan ansøge om samlet set 10 % af indsamlingsbeløbet. Den ordning forvaltes pt. af Dansk Missionsråds udviklingsafdeling. Der var således
ikke noget ønske om at udvide gruppen yderligere fra Danmarksindsamlingen. De vil dog internt drøfte, om adgangskravet på 10 mio. kr. i omsætning - til 10 % puljen - kan nedsættes. Vi har ikke hørt, at
det er sket.
Mht. oplysningseffekten og mulige offerbilleder siger de at den journalistiske tilgang løbende drøftes i
gruppen og med DR. Der er bl.a. gjort væsentligt mere ud af de aktiviteter, der knyttes til indsamlingen
via radio (P1,P2 og P3), og Verdensmålene vil også blive sat mere i tale.
Det er CISUs opfattelse, at der ikke kan opnås ret væsentlige større ændringer. En henvendelse til DR
vil formentlig være gode spildte kræfter, da de i forvejen finder, at der er for mange organisationer
med. Kræfterne bør i stedet bruges på dels at drøfte rekruttering af medlemmer og frivillige i medlemsorganisationernes egne kontekster, dels fokusere på andre former for finansiering og ressourcemobilisering og dels styrke de nuancerede og konstruktive oplysningsindsatser fra de forskellige oplysningspuljer. Alt sammen emner der er på CISUs dagsorden i de kommende år.
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Regnskab 2017
CISUs organisatoriske årsregnskab for 2017 er vedlagt som særskilt bilag.
Regnskabet indstilles af bestyrelsen til Generalforsamlingens godkendelse.
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Bilag 4a: Forslag til ændring af CISUs Vision
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag til ændring af CISUs vision. Så ordet ’bæredygtighed’ tilføjes.
Det fulde forslag om revideret tekst i visionen kan læses nedenfor.
Begrundelse:
I forbindelse med udarbejdelsen af CISUs nye strategi 2018-21 er det fundet relevant og
nærliggende at justere CISUs Vision, så ’bæredygtighed’ også inkluderes her. Som baggrund for
CISUs nye strategi ligger blandt andet FN’s Verdensmål, som, CISU mener, er verdens fælles
reference for rettighedsbaseret global bæredygtig udvikling, jf. Verdensmålenes engelske navn
Sustainable Development Goals. Det er derfor i naturlig forlængelse af, at Verdensmålene er en del
af det nye strategiforslags referenceramme, at ’bæredygtighed’ tilføjes til CISUs Vision.
Bæredygtighed er allerede en del af CISUs Mission og positionspapir nr. 1 – og er et centralt
element i hele CISUs forståelse af udviklingssamarbejde. CISU har hele tiden arbejdet med en
meget bred og nuanceret opfattelse af bæredygtighed, hvilket også fremgår af CISUs
positionspapir nr. 1.

Forslag til ændring af CISUs Vision

Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder,
fremme global retfærdighed og modvirke årsagerne til fattigdom.
ÆNDRES TIL
Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder,
fremme global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke årsagerne til fattigdom.

9

Generalforsamling 2018
Til dagsordenens punkt

4

Bilag 4b: Forslag til CISUs Strategi 2018-21
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslaget til CISUs Strategi 2018-21 kan læses på de efterfølgende 9 sider. Når strategien er vedtaget i endelig form, vil der blive arbejdet videre med visualisering og grafisk opstilling.
Forslaget til CISUs Strategi 2018-21 er blandt andet udviklet på baggrund af nedenstående tendenser i vores
kontekst. Det er en baggrundstekst, der ikke er til vedtagelse.

Baggrund og kontekst for strategiforslaget
CISU opererer i en modsætningsfyldt og foranderlig verden
CISU ser en verden, hvor der nu eksisterer en global fælles reference for rettighedsbaseret global bæredygtig
udvikling igennem FN’s Verdensmål og Klimaerklæring. De ser ud til at have en bred opbakning i verden - også
fra dele af den private sektor. Det er meget positivt.
I modsætning til det ser vi, at menneskers rettigheder, råderum og fællesskaber er under pres fra mange sider
i store dele af verden. Vi ser stigende ulighed, uløselige konflikter, flere flygtninge og øget migration, store
klimaudfordringer samt store pengestrømme, der undviger fællesskaberne.
Verdensmålene knytter handlinger, leveformer, politik og ressourceforbrug i alle lande sammen med udviklingen i udviklingslande. Det betyder, at civilsamfundets indsatser i udviklingssamarbejdet i stigende grad
også skal finde sted i vores egen kontekst. Vi må se udvikling som en samlet indsats for hele verden.
CISU har i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, fået et tydeligt mandat til rettighedsbaseret at fremme et bredt folkeligt engagement i at skabe meningsfulde resultater. Det gælder både i
humanitære og udviklingsorienterede indsatser samt indenfor alle Verdensmål og i alle udviklingslande.
På samme tid ser vi en øget og tættere politisk og administrativ styring af det danske udviklingssamarbejde
med mere kortsigtede og usikre finansielle rammer. En række af de tidligere langsigtede tematiske strategier i
Udenrigsministeriet forsvinder eller mister betydning. Vi ser samtidig en række nye støttemuligheder vokse
frem, blandt andet fra fonde, der giver civilsamfundet nye veje til finansiering af indsatserne.
Enighed i store dele af verden om, at aktive civilsamfund og fællesskaber spiller en vigtig rolle for at fremme
demokratisk udvikling, er under pres og det aktive civilsamfund under angreb mange steder. Civilsamfundet
er tydeligvis sårbart, hvis det ikke er rodfæstet i befolkningen, og ikke kan samarbejde og lave alliancer med
andre aktører og institutioner i samfundet eller på tværs af nationalstaterne. Stærke civilsamfund og samarbejde er afgørende for at sikre, at økonomisk udvikling er bæredygtig og inkluderer fattige og udsatte grupper. Der sker hastige ændringer i globale pengestrømme, som gør, at offentlige udviklingsmidler spiller en
mindre rolle end tidligere. Det indbyder til, at civilsamfundet arbejder sammen med relevante dele af den
private sektor og fonde for at opnå bæredygtige økonomiske resultater, der kommer alle til gode. Og for at
sikre at alle bidrager økonomisk til at sikre midler til verdens udvikling.
Humanitære og udviklingsorienterede indsatser tænkes i stigende grad sammen - kaldet nexus. Det skal tænkes ind i civilsamfundsindsatserne i de sårbare områder.
Den ekstremt hurtige udvikling på IT-området knytter på mange måder verden mere sammen. Det åbner
mange nye muligheder. Det betyder samtidig nye udfordringer og krav til vores omstillingsparathed.
Samlet set er vi altså i en mere foranderlig og kompleks kontekst for CISU og medlemsorganisationernes virke. Det gør det nødvendigt, at vi i CISU og medlemsorganisationerne er parate til at være mere fleksible, og at
vi nytænker vores måder at arbejde på og går i tæt samarbejde med andre og flere af samfundets aktører.
FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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CISUs strategi har flere formål:
Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat
og dermed til alle CISUs konkrete indsatser.
Strategien bruges til at udarbejde CISUs forandringsteori og opstille og måle konkrete resultater.
Den er et redskab i dialogen med medlemsorganisationer og alle omgivende aktører samt en ramme for CISUs
deltagelse i samfundsdebatten.
CISUs vision og mission er:
Vision: Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder,
fremme global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke årsagerne til fattigdom.
Mission: CISU understøtter danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling. Vi opbygger kapacitet, fremmer
gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig deltagelse i udviklingsarbejde. Vi forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU fremmer
medlemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet.

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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1. De to strategiske mål:
Mål 1: Folkeligt engagement og samarbejde overalt i international udvikling
CISU arbejder for en verden, hvor:


Folk deltager aktivt i forskellige former for fællesskaber om udviklingen af deres egne liv, vilkår og muligheder



Folk er aktive medborgere, ytrer sig og deltager i udviklingen af det omgivende samfund



Organisationer samarbejder med andre aktører for at fremme medlemmers og målgruppers rettigheder



Organisationer engagerer sig i demokratiske processer og holder beslutningstagere ansvarlige

Mål 2: Meningsfulde resultater af udviklingssamarbejde
CISU arbejder for en verden, hvor:


Civilsamfund skaber udvikling, der er bæredygtig, inkluderende og mindsker fattigdom



Civilsamfund styrker en demokratisk kultur, der sikrer menneskers deltagelse og former institutioner,
folk har tillid til



Civilsamfund samarbejder - med et rettighedsbaseret udgangspunkt - bredt med andre aktører for at
skabe flere, bedre og hurtigere resultater



Civilsamfund sikrer, at udsatte og marginaliserede grupper deltager og har gavn af de processer, der udvikler samfundet

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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2. Det fælles udgangspunkt:
CISUs historiske afsæt er et vigtigt grundlag for strategien. I 23 år har CISU med succes været en faciliterende
og demokratisk aktør i dansk internationalt udviklingssamarbejde om udvikling af civilsamfundsindsatser. Det
er sket med et bredt forankret folkeligt grundlag.
Med CISUs Vision og Mission som udgangspunkt støtter CISU at FN’s Verdensmål er verdens fælles reference
for rettighedsbaseret global bæredygtig udvikling. Verdensmålene gælder for alle lande i hele verden og er
vores fælles ansvar. CISU arbejder konstruktivt og kritisk med målene. CISU arbejder med indsatser indenfor
alle 17 Verdensmål, med udgangspunkt i mål 16 (Fred og retfærdighed) og mål 17 (Partnerskaber for handling).
CISU anser FN's samlede Menneskerettigheder som ufravigelige og vil arbejde for, at de bliver en integreret
del af Verdensmålene.
CISU anser en retfærdig fordeling af ressourcer som central for menneskers og samfunds udvikling lokalt,
nationalt og globalt.
CISU anser menneskers fællesskaber og samarbejde med hinanden - på tværs af organiseringsformer - som
helt centrale. Deltagelse af alle befolkningsgrupper er en forudsætning for retfærdig og bæredygtig udvikling.

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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3. De vigtigste tilgange til CISUs arbejde
CISUs vedtagne værdier
Værdierne er grundlag for vores daglige arbejde. De udgør rammen for vores måde at se på verden og indgå i
relationer. Vores troværdighed afhænger af, at vi synligt følger vores værdier.
CISUs værdier er:
Mangfoldighed

Vi vil sikre en bred vifte af tilgange inden for civilsamfundsarbejdet, fordi forskellige
tilgange og typer af aktører er kendetegnet for velfungerende civilsamfund

Åbenhed

Vi tilstræber gennemsigtighed i alle vores handlinger og beslutninger

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for egne handlinger og beslutninger og forventer det samme af andre

Deltagelse

Vi giver alle lige mulighed for at være med, fordi alle mennesker har noget værdifuldt
at bidrage med

Respekt

Vi møder folk, hvor de er, og understøtter dem i at arbejde for deres egne målsætninger. Vi lader os udfordre i synspunkter og holdninger og lærer undervejs

Samarbejde

Vi samarbejder bredt, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til
bæredygtige resultater

Frivillighed

Vi skaber rum for frivillig involvering i civilsamfundet, fordi menneskers fri vilje og
frivillighed er drivkraften for engageret civilsamfundsarbejde

Mødet mellem mennesker er centralt i udviklingssamarbejdet
I mødet mellem mennesker udveksles viden, erfaringer og ideer. Det skaber grundlaget for konkrete løsninger
på udviklingsproblemer, for innovation og for forståelse af vores forskellige vilkår. Mødet mellem mennesker
skaber forståelse for, at udvikling og bekæmpelse af fattigdom kræver indsatser i alle dele af verden.

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
15

Generalforsamling 2018
Medlemsorganisationerne er i centrum
Understøttelsen af medlemsorganisationerne, deres indsatser og samarbejdspartnere, i Danmark og ude i
verden, er centralt i CISUs strategi og indsatser. Forudsætningen for dette er en løbende og tæt dialog samt
samarbejde med medlemsorganisationerne.
"Udviklingssamarbejde" er det samlende begreb
Civilsamfundet arbejder med forskellige typer indsatser indenfor udviklingssamarbejde. De rækker fra humanitære interventioner, indsatser i skrøbelige kontekster og generelt i udviklingslande - til indsatser i Danmark
og globalt. CISU vil fremme samspil imellem civilsamfundets mange indsatser og anvende begrebet udviklingssamarbejde som det samlende begreb.
Nytænkende og kreative tilgange skal fremmes
CISU vil aktivt engagere sig i de nye tanker og muligheder, der skabes af en verden i forandring. CISU vil løbende afsøge konteksten både i Danmark og internationalt med øje for nye relevante initiativer og aktører.
Partnerskaber, alliancer, netværk og samarbejde med andre aktører er nødvendige
Partnerskaber og samarbejde, herunder opstart af og deltagelse i alliancer og netværk, er helt centralt i CISUs
og medlemsorganisationernes indsatser. Det gælder både inden for civilsamfundet og med alle andre relevante aktører.

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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4. De fire indsatsområder:
Udviklingssamarbejde
CISU er en medlemsbaseret platform. Gennem samarbejde med danske og internationale aktører formidler
CISU nytænkende tilgange og metoder til udvikling af samarbejde i og mellem de aktive civilsamfund. CISU vil
fremme sammenhænge - kaldet nexus - imellem humanitære- og udviklingsindsatser på alle niveauer. CISU
understøtter primært civilsamfundsindsatser i udviklingslande, men relevant udviklingssamarbejde finder
sted overalt. CISU understøtter derfor medlemsorganisationers og bevillingshaveres samarbejde med relevante danske og internationale aktører.
Kapacitetsopbygning
CISU udvikler og tilbyder kapacitetsydelser, der reflekterer medlemsorganisationers erfaringer og behov. CISU
understøtter arbejdet med nye tendenser indenfor udviklingssamarbejde. CISU samarbejder med danske og
internationale aktører om at identificere tendenser for at nytænke og videreudvikle ydelserne.
Puljeforvaltning
CISU forvalter puljer, som yder økonomisk støtte til civilsamfundsindsatser, der både understøtter folkeligt
engagement og meningsfulde udviklingsresultater. CISU udvikler og forvalter puljer i dialog med brugere og
donorer, med ordentlighed og fuld gennemsigtighed. Krav og procedurer til CISUs puljer skal være så enkle,
som det er muligt, og reflektere indsatsernes karakter og størrelse såvel som kapaciteten hos de ansøgende
organisationer og deres partnere.
Kommunikationssamarbejde
CISU fremmer nuanceret og engageret oplysning om global bæredygtig udvikling. CISU understøtter konstruktiv dialog med beslutningstagere, der har indflydelse på vilkårene for folkelig deltagelse og internationalt udviklingssamarbejde. Det gør CISU ved at formidle information mellem medlemmerne og med andre aktører.
Desuden kommunikerer CISU sammen med medlemsorganisationerne resultater af civilsamfundets udviklingssamarbejde.

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
17

Generalforsamling 2018

5. I en stærkt foranderlig verden vil CISU arbejde med årligt fastsatte temaer
Den globale udvikling er kendetegnet ved mange, store og hurtige ændringer. Det betyder, at rammerne
for CISUs og medlemsorganisationernes konkrete arbejde bliver ændret stadig hurtigere - og bliver mere
og mere komplekse. CISU skal fastholde en klar retning i arbejdet, men skal samtidig være fleksibel og
parat til at arbejde med nye tendenser. På denne baggrund er strategien bygget op med en fireårig ramme og et sæt af aktuelle temaer, der justeres eller ændres hvert år på generalforsamlingen.

De aktuelle temaer for 2018-2019:
CISU vil i det kommende år fokusere på nedenstående aktuelle temaer og i videst mulig omfang samarbejde
med alle relevante aktører inden for hvert område.
Samspil med den private sektor om reduktion af fattigdom
Reduktion af fattigdom er et vigtigt mål, som civilsamfundet ikke kan opnå alene. I samarbejde med andre
aktører kan der skabes nye tilgange med stærke og bæredygtige resultater.
CISU vil bidrage til at medlemsorganisationerne bliver bedre klædt på til at indgå i partnerskaber med andre aktører, herunder større såvel som mindre private og socialøkonomiske aktører.
Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling
Demokrati fremmest bedst med en bred folkelig deltagelse, og når partnerskaber mellem danske og internationale organisationer indgår i alliancer, netværk og brede samarbejder med andre aktører. Disse andre aktører kunne være sociale bevægelser, tænketanke, aktivistiske grupper og samfundsinstitutioner.
CISU vil facilitere, at der opstår flere og nye typer af samarbejde med mange forskellige aktører for at
fremme demokratisk udvikling.
Folkelig deltagelse i samfundsdebatten
Den offentlige tilgang og støtte til udviklingssamarbejde gøres mere og mere til et politisk spørgsmål. Det er
derfor vigtigt, at civilsamfundet i samarbejde med andre aktører tager stærkere del i den offentlige debat og
sikrer den folkelige, politiske og faglige indflydelse.
CISU vil understøtte, at medlemsorganisationerne, gerne sammen med andre aktører, involverer sig mere i
den politiske og faglige debat. CISU vil selv søge at påvirke beslutningstagere for at skabe bedre vilkår for
det folkelige engagement i udviklingssamarbejde.
FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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Fælles ressourcemobilisering og et bredere finansieringsgrundlag
Det er væsentligt at mobilisere alle tilstedeværende former for ressourcer til anvendelse i udviklingssamarbejdet. For civilsamfundet er offentlig støtte til udviklingsindsatser mere uforudsigelig, og det er nødvendigt
og vigtigt at finde andre og gerne anderledes typer af ressourcer gennem samarbejde med andre aktører.
CISU vil bidrage til at der skabes bedre og bredere mobilisering af ressourcer, der kan skabe større bredde i
civilsamfundets udviklingssamarbejde.
Digital omstilling
Den accelererende digitalisering og nye teknologier har stigende indflydelse på medlemsorganisationerne og
deres indsatser. Det kan være på alt fra indsatsstyring, ressourcemobilisering og konkret anvendelse af software/teknologi i udviklingsindsatser - til digital monitorering, kommunikation og oplysning.
Med udgangspunkt i medlemmernes behov og gennem samarbejde med andre aktører vil CISU facilitere
vidensdeling omkring potentialerne i digitale ressourcer.
Frivillighed i Danmark
Frivilligheden i Danmark ligger på samme høje niveau som tidligere. Samtidig opstår mange nye former for
frivillighed, og rammerne for frivillighed forandrer sig i disse år - i helt særlig grad for unge.
CISU vil fremme og facilitere, at medlemsorganisationerne udveksler erfaringer og udvikler nye muligheder
for frivillighed og forøget deltagelse i udviklingssamarbejde.

FORSLAG TIL CISUs STRATEGI 2018-2021
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Til dagsordenens punkt

4

Bilag 4c: Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2018-19
Forslagsstiller: Bestyrelsen
De centrale temaer i bestyrelsens og sekretariatets arbejde i løbet af året er de aktuelle temaer fastlagt i
strategien for det kommende år.
Der vil være fokus på at få omsat den nye strategi i en fornyet forandringsteori og et fornyet planlægningsog monitoreringssystem. Desuden vil Bestyrelsen drøfte, hvorledes CISU fagligt og strategisk skal arbejde
med FN's Verdensmål og bæredygtighedsbegrebet.

Der vil i sekretariatet være en række særlige indsatser, som bestyrelsen vil følge og tage de nødvendige
beslutninger om:
Nye kapacitetsopbygningsinitiativer og nye relationer:
I 2017-18 har CISU, i takt med de mange ændringer vi ser både i og uden for CISU, udviklet nye og mere fleksible kursus-, møde- og rådgivningstilbud. Der er fortsat behov for at videreudvikle tilbuddene blandt andet
ved at opbygge samarbejde med andre aktører både i Danmark og internationalt, samt ved at inddrage medlemsorganisationerne endnu mere direkte i opgaverne.
Nye puljer og indsatsområder:
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.
Opfølgning på puljereformen:
I 2017 blev der gennemført en større reform af CISUs puljer med nye retningslinier på næsten alle områder. I
starten af 2018 blev de suppleret af nye programretningslinjer. Der er behov for at gennemføre en erfaringsopsamling og vurdering af praksis samt at justere retningslinierne, hvor der er behov for det.
Kommunikation af resultater
Der er behov for yderligere at dokumentere og kommunikere medlemsorganisationernes indsatser, resultater og vilkår sammen med partnerne og andre aktører i udviklingslandene.
Andre særlige indsatser i året:
CISU skal implementere EU's persondataforordning i CISU samt formidle viden og redskaber, der kan understøtte medlemsorganisationerne i det samme.
Der ser ud til at komme nye forvaltnings- og dokumentationsmæssige krav fra Udenrigsministeriet. Her er
det vigtigt at fortsætte en kritisk dialog med Udenrigsministeriet om, hvorledes de skal gennemføres samtidig med, at der er fokus på yderligere forenkling af forvaltningen.
CISU vil inden for kapacitetsopbygning og puljeforvaltning styrke eksisterende indsats for, at medlemsorganisationer/bevillingshavere forebygger, opdager, og sanktionerer alle former for krænkelser og overgreb.
Endvidere vil CISU i samarbejde med Udenrigsministeriet og de øvrige aktører i Danmark videreudvikle politikker, procedurer og klagemekanismer.
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Baggrundsinformation om rammer og monitorering i CISU:
CISUs virke baserer sig på vedtagelser på Generalforsamlingen og er aktuelt:
Vedtægter (1995 + en række justeringer), Vision - Mission - Værdier (2014 med en aktuel justering),
Strategi 2018-2021, samt den på Generalforsamlingen vedtagne politiske ramme for det kommende års arbejde = dette dokument.
CISUs sekretariat og bestyrelse udformer på baggrund af strategien en såkaldt Forandringsteori /
Theory of Change og et tilknyttet monitorerings-, lærings- og planlægningssystem.
Bestyrelsen, sekretariatet og bevillingssystemet gennemfører deres indsatser inden for disse rammer, og det er udgangspunktet for CISUs ageren overfor omgivelserne.
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 løbende aftaler med Udenrigsministeriet via en såkaldt ”rulleplan” for en etårig (+ tre
overslagsår) periode (nu 2018-2021) om CISUs faglige ydelser, forvaltning af Civilsamfundspuljen
samt visse andre indsatser ude i verden. Niveauet for denne er fastlagt i Folketingets årlige Finanslov samt via eventuelle tillægsbevillinger fra andre dele af Udenrigsministeriet. P.t. forventes et
tillæg til klimaindsatser (2018-2021). Bestyrelsen fastlægger, monitorerer og justerer løbende,
hvorledes den samlede pulje fordeles på de forskellige indsatsområder samt monitorerer den fortsatte udvikling af CISUs kapacitetsopbyggende indsatser og kommunikation.
Desuden er der nu en 4-årig aftale (2016-2019) med Udenrigsministeriet om forvaltning af en pulje
til humanitære indsatser med årlige beløb fastlagt i puljen, samt en treårig aftale med EU om (20172019) puljeforvaltning og kapacitetsopbygning til oplysning om Verdensmål m.v.
Aftalerne med Udenrigsministeriet om forvaltning af særlige puljer til klima- og miljøindsatser samt
til EU’s nabolande er under udløb.
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5

Bilag 5a: Forslag til ændring af vedtægternes § 5 om organisationer med
rammeaftale
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag til ændring af vedtægternes § 5, så ordlyden ’organisationer
med en rammeaftale med Udenrigsministeriet, der er optaget på finansloven’ / ’organisationer
med rammeaftale’ erstattes med ’organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale,
puljeaftale eller tilsvarende med Udenrigsministeriet’.
Det fulde forslag om revideret tekst i § 5 kan læses på næste side.
Begrundelse:
Som led i udmøntningen af Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden
2030, ændredes samarbejdsstrukturen mellem danske civilsamfundsorganisationer og
Udenrigsministeriet i 2017. Således er der ikke længere organisationer, som har rammeaftale med
Udenrigsministeriet, men derimod organisationer, som har særlige aftaler i form af strategiske
partnerskabsaftaler og puljeaftaler.
Udover disse særlige aftaler tilføjes ’eller tilsvarende’ i forslaget til revideret ordlyd. Det giver plads
til fremover at foretage rimelige skøn ud fra den oprindelige hensigt med vedtægternes § 5.
Hermed gøres vedtægterne mere robuste over for fremtidige forandringer i samarbejdet mellem
danske civilsamfundsorganisationer og Udenrigsministeriet.
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Forslag til ændring af vedtægternes § 5
OBS: Da der ikke foreslås nogen ændringer af § 1-4 og § 6-9 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.

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.

ÆNDRES TIL
Af de 7 personer kan højst 2 være fra organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale,
puljeaftale eller tilsvarende med Udenrigsministeriet. Såfremt der er flere personer fra organisationer,
som har en strategisk partnerskabsaftale, puljeaftale eller tilsvarende med Udenrigsministeriet, 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, som har en strategisk
partnerskabsaftale, puljeaftale eller tilsvarende med Udenrigsministeriet, kan træde ind i Bestyrelsen,
så længe der derefter højst er 2 personer fra organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale,
puljeaftale eller tilsvarende med Udenrigsministeriet, 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/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.
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Bilag 5b: Forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7 om valg af ekstern
revisor
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7:
Ordlyden i § 4 ’ Valg af to revisorer – heraf den ene statsautoriseret eller registreret’ erstattet
med ’Valg af intern revisor’
Desuden ændres ordlyden i § 7 fra 'Årsregnskabet med status revideres af de af
Generalforsamlingen valgte revisorer' til 'Årsregnskabet med status gennemgås af den af
Generalforsamlingen valgte interne revisor og revideres af en ekstern statsautoriseret eller
registreret revisor, som udpeges af bestyrelsen.'
Det fulde forslag om revideret tekst i § 4 og § 7 kan læses på næste side.
Begrundelse:
CISUs procedurer, som beskriver tegningsret, budget og regnskabsansvar, indkøb med videre,
foreskriver, at CISUs eksterne revisionsopgaver jævnligt skal sendes i udbud. Det betyder, at
udvælgelsen af ekstern revisor sker på baggrund af mindst 3 indkomne tilbud i forbindelse med
grundig udbudsrunde. Resultatet af denne udbudsrunde danner baggrund for en analyse og en
indstilling om, hvilket revisionsfirma der skal vælges. Herefter indgås der typisk en kontrakt med
revisionsfirmaet for en tre- eller fireårig periode. Et revisionsfirma vil normalt maksimalt kunne
have to kontrakter efter hinanden.
Udpegningen af revisor har hidtil skullet foretages af generalforsamlingen. Forslaget fremsættes,
fordi det er mere hensigtsmæssigt, at det er bestyrelsen, der udpeger den eksterne revisor.
Det skyldes at:
 udpegningen reelt kun skal finde sted hvert tredje eller fjerde år
 udpegningen skal finde sted på baggrund af et kompliceret udbudsmateriale, som ikke er
hensigtsmæssigt at behandle på en generalforsamling
 udbudsrunden, som typisk varer et par måneder, kan finde sted på et hensigtsmæssigt
tidspunkt uafhængigt af generalforsamlingsdatoen i april
samt at
 den interne revisor kan ikke gennemføre en egentlig revision, og det er derfor
hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at vedkommende "gennemgår" regnskabet
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Forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7
OBS: Da der ikke foreslås nogen ændringer af § 1-3, § 5- 6 og § 8-9, fremgår de ikke af forslaget nedenfor.

§ 4 Generalforsamlingen er CISU – Civilsamfund i Udviklings øverste myndighed og afholdes én gang om
året med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller registreret.
8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller registreret.
ÆNDRES TIL
8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt.
Hvert medlem har én stemme ved Generalforsamlingen. Ved fravær kan stemmeret ved skriftlig fuldmagt
overdrages til en anden medlemsorganisation. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, såfremt Bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af
medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter krav herom. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert
forår, dog senest inden udgangen af april og indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden mindst en
måned før afholdelse.

§ 7 CISU – Civilsamfund i Udviklings regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer.
Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer.
ÆNDRES TIL:
Årsregnskabet med status gennemgås af den af Generalforsamlingen valgte interne revisor og
revideres af en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af bestyrelsen.
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/ledelse.
CISU – Civilsamfund i Udvikling hæfter alene med egen formue.
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6

Bilag 6a: Forslag til kontingent 2019
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og kontingentniveau for 2016, 2017 og
2018, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015, 2016 og 2017, fastholdes for
2019.
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-

Med en forventning om, at CISUs kontingentindtægter ikke bliver ændret væsentligt,
da udmeldelser oftest udlignes med nye indmeldelser, er det bestyrelsens opfattelse,
at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre den vedtagne kontingentstruktur uden
ændringer.
Bestyrelsen henstiller til, at medlemsorganisationerne husker at indberette deres omsætning i Onlinesystemet, da indberetningen danner grundlag for kontingentsatsen og
dermed faktureringen.
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6

Bilag 6b: Forslag til justeret budget 2018 og foreløbigt budget 2019
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Bemærk, Generalforsamlingens godkendelse 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 2018), samt et foreløbigt budget for det kommende år
2019. Forslaget vedrører tallene i den indrammede blå kasse i den samlede oversigt over
foreningens midler nedenfor.
Generalforsamlingen giver Bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en generel budgetrevision
af foreningens budget for 2018 og 2019 i sensommeren 2018.
Budget 2018
Resultat 2017 Godkendt på
GenFor 2017
Omsætning
Kontingenter fra medlemmer
Udlodningsmidlerne
Um Puljer Timefakt. (inkl. OH) & Admin
Projekter Lønbidrag & Admin
Indtægtsdækkende virksomhed resultat
Omsætning i alt
Udgifter
Personaleomkostninger
Medlemmer & Bestyrelsen
Bestyrelseshonorar
Sekretærbistand til bestyrelsen
Bestyrelsens Rejser og Mødeudgifter
Kontingenter/abonnementer
Kampagner/aktiviteter
Generalforsamling
Sub-total Medlemmer & Bestyrelsen
Kontorhold & Drift
Udgifter i alt
Resultat

Budget 2018
Revideret til
GenFor 2018

Budget 2019
Forslag til
GenFor 2018

432.600
54.726
12.917.001
49.260
13.453.587

450.000
50.000
12.514.167
75.000
13.089.167

450.000
50.000
13.191.090
1.874.898
75.000
15.640.987

450.000
50.000
13.176.234
1.738.367
75.000
15.489.601

11.399.100

11.028.367

13.465.787

13.334.101

78.800
204.000
57.176
33.300
246.594
84.267
704.137
1.251.782
13.355.019

78.800
204.000
64.000
35.000
300.000
112.000
793.800
1.267.000
13.089.167

78.800
204.000
64.000
35.000
300.000
112.000
793.800
1.381.400
15.640.987

59.100
204.000
64.000
35.000
300.000
112.000
774.100
1.381.400
15.489.601

98.568

-

-

-
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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 2018, der vedrører CISUs aftaler med Udenrigsministeriet (UM) og EU,
er godkendt af CISUs Bestyrelse i forbindelse med aftalernes indgåelse.
FORENINGENS EGENKAPITAL OG ÅRETS RESULTAT

Per 31.12.2016 udgjorde egenkapitalen 2.154.207 kr. og med årets resultat i 2017 er
egenkapitalen per 31.12.2017 2.252.774 kr.
Egenkapitalen er foreningens egne midler, som skal/kan anvendes til foreningens aktiviteter,
herunder eventuelle personale- og driftsudgifter i forbindelse med uforudsete hændelser. Med
hensyn til foreningens årlige aftaler med Udenrigsministeriet, er det kutyme at CISUs forpligtelser i
der følger af aftalerne om puljeforvaltning m.v. vil blive dækket, hvis der sker finansielle ændringer
i aftalegrundlaget.
Foreningens muligheder for både at agere (uafhængigt) med egne midler og opbygge en
egenkapital, der svarer til organisationens størrelse og forpligtelser, er blevet styrket over de
senere år, på baggrund af Generalforsamlingens beslutninger.
Efter at CISU over en årrække havde opbygget en egenkapital, svarende til foreningens
forpligtelser, indførte generalforsamlingen i 2015 et princip om, at CISUs egenkapital ikke må
komme under 2 mio. kr.
Bestyrelsen har med det justerede budget for 2018 og det foreløbige budget 2019, som begge er i
balance, valgt at øge egenkapitalen, således at denne ved udgangen af 2018 og 2019 forventes at
være 2,1 mio. kr. Justeringen af den forventede egenkapital skyldes, at foreningen og dermed
forpligtelserne er blevet større i de sidste år, og derfor finder Bestyrelsen det nødvendigt at øge
egenkapitalen tilsvarende.
DONORAFTALER

Budgettet for aftalerne med UM er baseret på de i Finansloven afsatte midler til
Civilsamfundspuljen (CSP) og Danish Emergency Relief Fund (DERF) puljen, samt den afsluttende
forvaltning af Puljen for Klima og Miljø (PKM) og Naboskabspuljen (PNB). Endvidere har CISU en
særskilt forvaltningskontrakt for Danish Emergency Relief Fund (DERF) samt EU-kontrakten for
Frame, Voice, Report (FVR) projektet.
BUDGETREVISION

Jævnfør tidligere praksis fremlægges der for 2019 et foreløbigt budget. Med revisionen op til
Generalforsamling i 2019 vil Bestyrelsen sikre, at der, med udgangspunkt i regnskabet for 2018, på
Generalforsamling 2019, fremlægges et revideret budget for 2019, som fastholder at
egenkapitalen ved udgangen af 2019 ikke kommer under 2,1 mio. kroner.
AKTIVITETS- OG KAMPAGNEMIDLER

Der afsættes som vanligt 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, medlemsdialog og andre kampagneaktiviteter)
samt mulighed for at understøtte medlemmers kampagneaktiviteter der indgår i CISUs virke. De
dækker også en del af de medarbejdertimer, der anvendes til lobby- og kampagnevirksomhed.
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KONTINGENTER

Kontingenter omfatter (fuld eller delvis betaling til) Globalt Fokus, Globalnyt, Verdens Bedste
Nyheder og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA - adgang til arrangementer) samt CIVICUS, et
globalt Civilsamfundsnetværk (medlem siden 2004), ICSC, et andet internationalt Civilsamfund
center/netværk.
BESTYRELSESHONORAR

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.
Bestyrelsen har besluttet at ændre budgetpraksis for honorarerne, således at honorarbudgettet
følger kalenderåret (januar-december), og ikke bestyrelsesåret (april – april) som hidtil. Derfor vil
budgettet i 2019 være 9 måneder, tre kvartaler, 59.100 kr. og i 2020 vil budgettet blive opjusteret
til at dække 12 måneder, og dermed fire kvartaler, i alt 78.800 kr.
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Valgliste

Bestyrelse

7+8

Bemærkninger

Runa Bruun, RAW

På valg

Genopstiller

Jon Clausen, AXIS

På valg

Genopstiller ikke

Andrew Julius Bende, Crossing Borders

På valg

Genopstiller

Katrine Skamris, Ghana Venskab

Ikke på
valg

Valgt indtil april 2019

Vibeke Tuxen, Verdens Skove

Ikke på
valg

Valgt indtil april 2019

Katja Thøgersen Staun, IMCC

Ikke på
valg

Valgt indtil april 2019

Claus Hedegaard-Jensen, Periamma

Ikke på
valg

Valgt indtil april 2019

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

Suppleanter
1. suppleant: Helle Vallø, Den Danske HelsinkiKomité for Menneskerettigheder

På valg

Opstiller til Bestyrelsen

2. suppleant: Michael Velling, PUGAD

På valg

Genopstiller ikke

På valg

Genopstiller

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Intern revisor
Svend Stokbæk, Viva Danmark
Intern revisor vælges for ét år ad gangen.

Ekstern revisor

Beierholm Revision

På valg

Jævnfør beslutning på sidste års Generalforsamling
og CISUs retningslinjer skal revisoropgaven i udbud.
Bestyrelsen indstiller derfor, at den bemyndiges til at
vælge revisor efter en udbudsrunde.

Ekstern revisor vælges for ét år ad gangen.
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Præsentation af kandidater til Bestyrelsen
Her følger en skriftlig præsentation af de kandidater til Bestyrelsen, som har sendt en beskrivelse.
Det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til starten af punkt 7 i dagsordenen. Alle kandidater får mulighed for en kort mundtlig præsentation under punkt 7.

Helle Vallø, Projektleder, - Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
61 år, er netop ved at afslutte det CISU-finansierede projekt "Peer Education for Democracy" i Georgien, et projekt vi forhåbentlig får mulighed for at videreføre i form af tre mindre, meget målrettede projekter, ligeledes med fokus på udviklingen af demokratisk bevidsthed og praksis hos ungdommen i Georgien.
Jeg har det sidste år været suppleant til CISU's bestyrelse og fundet arbejdet der både interessant
og udbytterigt. Derfor stiller jeg nu igen op til bestyrelsesvalget, da jeg mener, at jeg både har noget at give og at lære ved bestyrelsesarbejdet i CISU.
Er oprindeligt sproguddannet, men har arbejdet med marketing, PR og kommunikation, samt senere international rekruttering og udvælgelse i to førende, globale headhunter-firmaer. Har også i
flere perioder haft egen virksomhed med rådgivning af unge, specielt med anden etnisk oprindelse
end dansk, med henblik på uddannelse og job. Underviser tillige frivillige organisationer i samarbejde og konfliktløsning. Har siden sidste sommer været involveret - og er medstiftende partner - i
en nystartet erhvervsdrivende forening, Nordic Tech Playground, som arbejder med nye koncepter
for innovation og teknologiforståelse i en international sammenhæng.
Har altid været interesseret i international politik og udviklingsarbejde, specielt fra fire længere
udlandsophold. Jeg har boet i Saudi-Arabien, Iran, Spanien og Chile i samlet 10 år.
Har lavet frivilligt arbejde i mange forskellige sammenhænge, der spænder fra institutions- og skolebestyrelser, foreninger, sportsklubber til menighedsråd, hvor jeg har været formand, næstformand og kasserer. I Chile var jeg involveret i privat hjælpearbejde gennem en amerikansk organisation, der blandt andet drev en række børnehjem og hjem for teenagere, der havde været ude
for incest og vold i familien.
Har været medlem af Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder siden 2012. Udover
fortsættelse af projektet i Georgien arbejder jeg med anti-korruption i en mindre gruppe nedsat af
sekretariatet.
Den Danske Helsinki-Komité arbejder for styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse i OSCE-området og her især i staterne i Østeuropa. Komiteen har gennem årene
gennemført et stort antal projekter i de post-kommunistiske lande og Tyrkiet.
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Andrew Julius Bende, Crossing Borders
Da jeg blev valgt til CISUs bestyrelse for to år siden havde jeg denne høje entusiasme til at bidrage
til en rigere og mere jordnær debat med fokus på mennesket i udviklingsdebatten, og det har været en stor fornøjelse at gøre lige præcist det. Med de to års erfaring i rygsækken, som bl.a. har
givet mig stor forståelse for CISUs politiske processer, vil jeg gerne engagere mig endnu mere i
dansk civilsamfundsarbejde, og derfor genopstiller jeg til CISUs bestyrelse.
Karrieremæssigt har jeg mere end 14 års erfaring med udviklingsarbejde. Først som stifter af og
koordinator for en græsrodsorganisation i Uganda, senere som socioøkonomisk medarbejder på et
EU-projekt i Østafrika og monitoreringskonsulent i Zambia. Her i Danmark har jeg i de 9 år siden
min ankomst fortsat involveret mig i udviklingsarbejdet gennem flere danske foreninger og netværk. I det daglige arbejder jeg som international programkoordinator for Crossing Borders, hvor
jeg blandt andet koordinerer projekter finansieret af CISU og EU.
Jeg vil bruge min personlige baggrund og erfaring med udviklingsarbejde fra det østlige og sydlige
Afrika kombineret med min involvering i dansk udviklingsarbejde til at bidrage til et mere multikulturelt og jordnært udviklingspolitisk engagement i CISU både i Danmark og ude i verden.

Runa Bruun, RAW (Rights for All Women)
Jeg har været med i CISUs bestyrelse igennem 4 år. Det sidste år har jeg været næstformand. Før
da har jeg været kasserer. Og jeg er og bliver en stor fan af CISU.
Mangfoldigheden af civilsamfundsorganisationer er for mig det allervigtigste. Jeg håber, at der
bliver endnu flere af de helt små organisationer. Sådan nogle som opstår, fordi mennesker samles
om noget, som de føler er vigtigt. Det er derfor, at det skal være nemt at være lille og uerfaren i
CISU. Men vi skal også blive bedre til at støtte hinanden på forskellige måder, og det skal være
lettere at gøre det. At være autonom er ikke det samme som at være alene, og CISU er efter min
overbevisning det bedste samlingspunkt.
Min egen organisation, RAW, er en af de små organisationer, der har brug for CISU som talerør
politisk og helt generelt i forhold til kommunikation til omverdenen. Det er helt overordnet det,
som jeg gerne vil hjælpe til med, at CISU gør bedst muligt.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg det næste stykke tid gå i tæt dialog med politikere og embedsværk om
de bureaukratiske og tunge rapporterings procedure, der truer CISUs puljeforvaltning. Det er i forvejen tungt for især de mindre organisationer at kaste sig ud i ansøgninger og projekter. Det duer
ikke at gøre det endnu tungere.
Baggrund: Jeg er uddannet kulturgeograf og har arbejdet med kvinders empowerment igennem
mange år. Ellers har jeg været udviklingskonsulent og arbejdet med økonomi og analyse. Jeg skal
til at afslutte en Master på Afrika Studier og nu er jeg også begyndt at skrive skønlitteratur, mens
jeg laver lidt freelance arbejde. Så der er fint med tid og fleksibilitet til at lave bestyrelsesarbejde i
CISU de næste par år.
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