Referat af CISUs generalforsamling 2013
Odense, 13. april 2013
Forkortelser: Civilsamfundet skrives som ’CS’ og civilsamfundsorganisationer forkortes ’CSO’,
ligesom Civilsamfundspuljen skrives ’CS-puljen’. Udenrigsministeriet er omtalt som ’UM’.
Der henvises løbende i referatet til bilag og baggrundsmateriale, som alle kan findes på CISUs
hjemmeside.

Formalia
Referent: Emilie Tranholm Larsen
Dirigent: Torleif Jonasson
Stemmetællere: Lone Frederiksen (Cykler til Senegal), Einer Lyduchn (PUGAD), Niels Boe (AXIS),
Flemming Gjedde-Nielsen (CISU), Allan Vokstrup (Dansk Folkehjælp)
Lis Hansen, CISU var tovholder på stemmeoptællingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne.

Velkommen til rekordmange deltagere
Generalforsamlingen startede med en rekord. Formand Vibeke Tuxen takkede for det største
fremmøde nogensinde. 125 deltagere fra 75 foreninger var repræsenteret.

Bestyrelsens beretning
Formanden lagde ud med at sige, at CISU – civilsamfund i udvikling, som foreningen skiftede navn
til på sidste års generalforsamling, er blevet godt modtaget blandt medlemmer og
samarbejdspartnere. Navnet passer til foreningens identitet.
Udviklingsministerens mange reformer har igangsat diskussioner internt i bestyrelsen om, hvem
CISU er, hvad vi vil og for hvem. CISUs kerne står fast med fokus på at være et mangfoldigt forum
for en bred medlemsskare.
Bestyrelsen har arbejdet med tre hovedområder i 2012-13 (vedtaget på generalforsamlingen
2012):
1 Aftale med UM om CISUs fremtidige rolle i støtteformer, puljer og kapacitetsopbygning
2 Påvirkning af CS-strategien. Bestyrelsen arbejder for at CS stadig har værdi og er et mål i sig
selv.
3 Roller og indsatser i Syd. CISU indsamler viden om Sydfunding og kæmper samtidig for
Nordfundings vigtighed, da det rækker længere ud til mindre CSO i Syd.
Derudover fortalte formanden om den konference CISU afholdte i januar 2013: ’Civilsamfund på
hovedet’. Det blev en kreativ konference, hvor mange nye tanker kom i spil til CISUs fremtidige
rolle.
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Tre deltagere havde kommentarer til Bestyrelsens beretning. En om det sproglige niveau i den
netop udgivne Guide til organisationsudvikling var for svært tilgængeligt. En udtrykte tilfredshed
med Bestyrelsens prioriteringer og en savnede en plan for, hvordan CISU som
interesseorganisation bliver offentligt synlige ud over egen kreds.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Årsregnskabet
CISUs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af deltagerne på Generalforsamlingen.
Susanne Volqvartz, kasserer i Bestyrelsen, fremhævede, at CISU er endt med et årsresultat på 137.982 kroner for 2012. Trods underskud er det alligevel et betragteligt bedre resultat end
forventet. CISU har fået en anmærkningsfri revisoranmeldelse fra både ekstern og intern revisor.
Fremover er CISU fast på finansloven med 150 mio. kroner, hvilket betyder, at CISU ikke kan bede
om yderligere midler, hvis der er kvalificerede ansøgninger til mere end det i CS-puljen.
Af de 150 mio. kroner går 135 mio. kroner direkte til bevillinger i CS-puljen. At der i 2013 er 148
mio. kroner til bevillinger skyldes, at der er overført ca. 13 mio. kroner fra ikke anvendte tilsagn,
ubrugte midler, renter m.v. fra CS-puljen i 2012.
CISU bruger 5,8 mio. kroner på forvaltning af CS-puljen, hvad der svarer til 4,6 %. Det er et fald fra
de 5 % der blev brugt på forvaltning af CS-puljen i 2011. CISU har altså administreret flere midler
uden proportionalt at bruge flere penge på forvaltningen.
Der var mange der havde kommentarer til årsregnskabet. Flere gik på CISUs overskud og
egenkapital, og folk ville vide om CISU kan opbygge egenkapital i det uendelige. CISUs controller
Jesper Hilsted Andersen forklarede, at CISU må overføre 10 % af Danida-bevillingen fra et år til et
andet – altså 15 mio. kroner og at egenkapitalen kun kan opbygge af CISUs egne midler tl en
passende niveau relateret til organisationens forpligtelser.

CISUs initiativpris 2013
Prisen uddeles til en person eller forening der har ydet et ekstraordinært arbejde med at involvere
befolkningen i Danmark i udviklingspolitiske spørgsmål.
Prisen gik til journalist Dan Larsen for hans initiativ med verdensnyt.dk, der har skabt et
professionelt journalistisk produkt som nyhedsmedierne har taget til sig, så danskerne får indblik i
større globale problematikker.
Dan Larsen takkede og inviterede alle CISUs medlemsorganisationer til at bidrage med
journalistiske artikler til verdensnyt.dk og til at de bruger mediet til at komme ud med deres
historier.
De 10.000 kroner der følger med prisen vil han bruge på at skabe opmærksomhed omkring
verdensnyt.dk
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TEMA: CISUs fremtid – ramme og rolle
Dagsordenens punkt fire og fem blev præsenteret under overskriften ”CISUs fremtid – ramme og
rolle”. Sekretariatschef Erik Vithner lagde ud med at give et oplæg om aktuelle tendenser på
udviklingsområdet. Nogle af Eriks pointer kan også læses i Status og perspektiver på side 4-7.

Aktuelt: Opbrud i udviklingsmiljøet
Tre tendenser internationalt:
1 2015-målene – hvad skal der ske efter dem? Her er mindre fokus på bistand til
bekæmpelse af fattigdom, og i stedet fokus på fattigdomsorienteret vækst, ulighed i
mellemindkomstlande, rettighedsbaseret tilgang samt skattely og kapitalflugt.
2 EU er begyndt at spille en større rolle for bistand i Europa, og de arbejder med en CSstrategi
3 Sydfunding .Tendensen er, at Sydfunding tænkes som en mere direkte vej. Det stiller CISU
spørgsmålstegn ved, og vi arbejder på at formulere værdien i Nordfunding og dets samspil
med Sydfunding.
Tendenser i Danmark:
● Civilsamfundsstrategien. Revisionen af CS-strategien i efteråret 2013 bliver et vigtigt
område for CISU og medlemmerne at markere sig på udviklingsområdet.
● Funding og støttemodaliteter. Tostrenget system: CISU (+DMR-U + Genbrug til Syd + DH)
over for rammeorganisationerne. Vi får et mere enkelt, men også opdelt system. Faren er
her, at puljestrukturerne kan skabe forståelse af et A og et B-hold i udviklingsarbejdet.
● Resultater: Målinger, tests og resultater er en trend i den offentlige forvaltning. Det er
CISUs opgave at arbejde konstruktivt med resultatorienteringen, så det ikke blot bliver
papirarbejde, som ikke bliver brugt.
● Samarbejde og kapacitetsopbygning: To diskussioner kommer til at præge 2013: 1)
Hvordan samarbejder vi bedst på tværs af både de faglige og policynetværk? og 2) Hvem
skal stå for kapacitetsopbygning af foreningerne, og inden for hvilke områder?

Bestyrelsens arbejde i det kommende år
Der ligger en særlig opgave for Bestyrelsen: At udvikle ny strategi for 2014-17, hvor CISUs rolle, i
den kontekst Erik Vithner ridsede op, diskuteres. Bestyrelsen skal blive endnu skarpere til at
arbejde strategisk politisk.
Fire hovedmål for Bestyrelsens arbejde det kommende år:
1 Arbejde for CS-organisering er et selvstændigt mål.
2 At Sydfunding understøtter mangfoldighed og kombineres med lokal kapacitetsopbygning
og indgår i synergi med Nord.
3 At fastholde CISU som en central aktør i kapacitetsopbygningen af CSO.
4 At CISUs medlemmer styrker deres samarbejde og arbejder i netværk og deltager i det
bistandspolitiske arbejde i Danmark, og at de styrker deres oplysningsarbejde i Danmark.
Fem hovedopgaver:
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Revision af CS-strategien
At indgå som en aktiv spiller i diskussionen af nye samarbejdsformer for CSO’erne
Understøtte samarbejde på tværs af medlemsorganisationer
Forsætte udviklingen af CISUs rammer og vedblive at være den centrale aktør i
kapacitetsopbygningen af CSO i Danmark
5 At CISUs medlemmer understøtter partneres indflydelse på og adgang til Sydfunding
1
2
3
4

Deltagerne bød ind med forskellige fokusområder de mente Bestyrelsen også skulle forholde sig til
i det kommende år. CSR blev nævnt. CISUs rolle og rådgivning om Syd- og EU-funding, samt
hvordan CISU ville facilitere samarbejdet mellem store og mindre organisationer.
Forslaget til Bestyrelsens politiske ramme for det kommende år blev vedtaget. En enkelt undlod at
stemme.

Tematisk gruppearbejde
Deltagerne på generalforsamlingen blev delt op i mindre grupper, hvor de diskuterede følgende to
spørgsmål:
- Hvilken rolle skal CISU have i det fremtidige bistandslandskab?
- Hvordan ser CISU ud i 2015?
Grupperne skrev deres forslag ned i stikordsform og viderebragte dem til Bestyrelsen, der vil tage
dem med i det kommende års arbejde.

Forslag om vedtægtsændring – skal rammeorganisationer kunne blive
medlem af CISU eller ej?
Bestyrelsen ønskede medlemsbegrænsningen til CISU ophævet, hvad der krævede en ændring af
§3. Grunden var, at en del af CISUs medlemmer overgår til at blive rammeorganisationer i 2013, og
vil derfor reelt ikke kunne være medlem af foreningen. Bestyrelsen lagde også vægt på, at alle
organisationer kan have gavn af, at være sammen et sted og udveksle ressourcer og kompetencer.
Bestyrelsen ønskede, at der til Generalforsamlingen 2014 bliver sat nogle rammer for
sammensætningen sådan, at medlemmernes mangfoldighed fortsat afspejles i CISUs Bestyrelse.
Livlig debat
Generalforsamlingens heftigste debat stod på under Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring.
Den overordnede holdning blandt medlemmerne var, at forslaget blev hastet igennem fra
Bestyrelsens side. Medlemmerne mente simpelthen ikke, at der havde været den grundige debat,
som Bestyrelsen skrev i Status og perspektiver, at der skulle være.
Bekymringen blandt medlemmerne gik på, at CISUs nuværende medlemmer ville blive klemt i
interessekonflikter med de store rammeorganisationer. På den ene side kan CISU risikere at
isolere sig i den udviklingspolitiske debat ved ikke at repræsentere de større organisationer, mens
de mindre organisationers behov på den anden side kan blive skubbet i baggrunden overfor de
professionelle fortalere i de rammeorganisationerne.
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Udskudt til 2014
Adskillelige medlemmer foreslog, at afstemningen blev udskudt til næste års generalforsamling i
2014 for ikke at forhaste beslutningen igennem. Dette bakkede flere af deltagerne op om, særligt
da en fortolkning af den nuværende §3 gør det muligt for de medlemsforeninger, der står til at
blive rammeorganisationer i år stadig kan være medlem af CISU. Paragraffen fortolkes således, at
organisationer med rammeaftaler ikke kan melde sig ind i CISU, men at medlemmer der overgår til
rammeaftaler godt kan forblive i CISU. Denne fortolkning fik navnet ”kattelemmen” og løsningen
var at bibeholde de eksisterende medlemmer og udskyde beslutningen til næste års
generalforsamling.
Bestyrelsen trak forslaget til vedtægtsændringen, og forsamlingen tilkendegav ved afstemning at der var
opbakning til, at de nuværende vedtægter fortolkes derhen at ingen nuværende medlemmer ekskluderes
på baggrund af den opståede situation. Samtidig skulle Bestyrelsen arbejder videre med de planlagte
organisatoriske og politisk udspil frem mod næste års generalforsamling 2014 og sørger for at debatten
med medlemmerne fortsætter det kommende år

Skal CISU forvalte en Klima- og miljøpulje?
Bestyrelsen stillede forslag om, at CISU skal forvalte Udenrigsministeriets Klima- og miljøpulje til
civilsamfundsindsatser, som består af 20 mio. kroner i 2013. Den vil indgå som en fjerde pulje
sammen med de tre nuværende puljer under CS-puljen med samme retningslinjer og
forvaltningsprincipper.
En forudsætning for at administrere puljen er, at CISU bliver tilført de nødvendige midler.
Forløbet op til forslaget stilles har været præget af en konstruktiv konsultation med 92-gruppen og
NGO Forum, der bakker op om, at CISU overtager puljen. 92-gruppen skal yde CISU
strategisk/klimafaglig bistand i forbindelse med puljen.
Medlemmerne tog godt imod præsentationen af den nye klimapulje. En enkelt gav udtryk for
bekymring omkring forvaltningsprincipperne for puljen, men Erik Vithner forklarede, at CISU har
UM’s ord for, at puljen hører under CS-strategien og derfor ikke skal leve op til helt andre
dagsordener.
Alle deltagerne var enige om, at CISU skal administrere miljømidlerne fremover. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

Medlemskontingent 2014
Kontingentet for 2014 forbliver uændret i forhold til 2013.

Foreningsbudget 2013-14
Der stilles forslag til budgetændring på to områder:
1 Styrke støtten til Bestyrelsens arbejde med en forøgelse fra 160.000 til 240.000 kroner.
2 En forøgelse af aktivitets- og kampagnemidlerne fra 100.000 til 200.000 kroner, til at styrke
det politiske lobbyarbejde.
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Valg til Bestyrelsen
Se præsentation af kandidaterne på CISUs blog

Ni kandidater stillede op til fire pladser i bestyrelsen:
● Emil Birk, SOS Børnebyerne
● Louise Hindenburg, Dialogos
● Said A. Hussein, Somalia Diaspora Organisation (SDO)
● Marie Karkov, Mellemamerika Komiteen (MAK)
● Ali Nuur, Det Somaliske Fællesråd
● Ole Riis, Dansk Vietnamesisk Forening
● Vibeke Tuxen, Verdens Skove
● Susanne Volqvartz, NCD Alliance
● Bigman Nkunkunu, Disuzo-Kwekwe

Følgende blev valgt til Bestyrelsen:
● Vibeke Tuxen, Verdens Skove
● Susanne Volqvartz, NCD Alliance
● Ole Riis, Dansk Vietnamesisk Forening
● Louise Hindenburg, Dialogos
Suppleanter:
1 Marie Karkov, Mellemamerika Komiteen (MAK)
2 Ali Nuur, Det Somaliske Fællesråd
3 Said A. Hussein, Somalia Diaspora Organisation (SDO)

Intern og ekstern revisor
Elley Revision fortsætter som ekstern revisor, og Anders Bjørnkjær Nielsen fra Mission Afrika fik
som eneste kandidat posten som intern revisor.

De stoppede i Bestyrelsen
Afslutningsvis takkede formanden de afgåede bestyrelsesmedlemmer Bjarne Højlund Pedersen og
Helle Schierbeck for deres virke.
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