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Bestyrelsens beretning
CISUs samlede årsberetning udgøres af Status og Perspektiver 2018-19 (vedlagt), bestyrelsens
skriftlige beretning (side 4-6 i Status og Perspektiver) samt den mundtlige beretning.
Til orientering vedlægges desuden en rapportering på de seks aktuelle temaer for 2018-19, som
blev vedtaget af generalforsamlingen 2018 (bilag 2a).
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Bilag 2a: Rapportering på aktuelle temaer for 2018-19
Generalforsamlingen 2018 vedtog seks aktuelle temaer for året 2018-19 som en del af CISUs strategi 20182021. Nedenfor er en kort rapportering på, hvad der er sket inden for de seks temaer i det forgangne år:
Inden for temaet Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling er der
blevet arbejdet på at forklare nogle af de centrale begreber. I forbindelse med revisionen af retningslinjerne for civilsamfundspuljen er
begreber som ’demokrati’, ’deltagelse’, ’medborgerskab’ mv. blevet
uddybet, og der er tilføjet flere eksempler i teksten.
Problematikken omkring et begrænset råderum for civilsamfundet er
blevet diskuteret internt, og CISU har haft besøg fra West Africa Civil
Society Institute (WACSI), hvor også dette var et fokus. Området omkring samarbejde med sociale bevægelser er også blevet diskuteret. I
den nye modalitet ’Små indsatser’ i de nye retningslinjer for civilsamfundspuljen fra januar 2019, er det nu i højere grad muligt at få støtte til indsatser, der involverer mere
uformelle organiseringer.
Der er brudflader med det aktuelle tema om Ressourcemobilisering, hvor der er et fokus på samarbejde
med andre aktører, og at ressourcer er andet end penge. Der er desuden brudflader med det aktuelle tema
Frivillighed i Danmark, som også arbejder med de demokratiske strukturer i danske organisationer og et
levende foreningsdemokrati i ens egen forening.
I 2018 var der intern kapacitetsopbygning ved besøg af Lene Andersen (forfatter til bogen the Nordic
Secret); hun genbesøgte CISU i starten af 2019 under temaet Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling.
På trods af den øgede politisering på udviklingsområdet har 2018 været et roligt år politisk set. I rolige tider kan der opbygges relationer og
her er det vigtigt ikke at fare frem, hvis man vil bevare sin troværdighed. Det er sket ved at vedligeholde kontakten til udviklingsordførerne
og byde nye velkommen.
CISU var til stede ved både folkemødet på Bornholm og folketræffet i
Vejle. På folkemødet samarbejdede CISU med medlemsorganisationen
Landsforeningen Levende Hav, som stillede kutteren Anton til rådighed for CISUs medlemsorganisationer. Det gav mulighed for mange
gode arrangementer og samtaler i øjenhøjde med beslutningstagere.
Samarbejdet med Levende Hav vil blive gentaget til folkemødet 2019.
CISU har desuden understøttet medlemsorganisationernes involvering
i den politiske debat ved at indsamle kommentarer i forbindelse med
møder i Udviklingspolitisk råd og videregive disse til Lars Engberg-Pedersen (DIIS), som er indstillet af CISU
til rådet. CISU har desuden gjort relevante medlemsorganisationer opmærksomme på høringer og møder i
Udenrigsministeriet, samt skabt mulighed for medlemsorganisationernes deltagelse heri.
CISU har også fået adgang til en blog på Globalnyt.dk, og de første indlæg kan læses her og her.1 CISU bliver
25 år i 2020. Her planlægges at afholde et større og bredere arrangement i forbindelse med CISUs generalforsamling den 18. april 2020.
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Inden for temaet Fælles ressourcemobilisering og et bredere finansieringsgrundlag er der blevet arbejdet på at definere og udfolde begrebet, så det giver mening i CISU-regi. Dette har også ledt til en grafisk
illustration af ressourcemobilisering (se ovenfor), som bruges i workshops og rådgivninger, og som også kan
hentes fra CISUs hjemmeside, her.2 Illustrationen vil blive oversat til engelsk, så den også kan anvendes i
samarbejde med partnere i udviklingssamarbejdet. CISUs hjemmesiden er desuden blevet opdateret og
omstruktureret, så temaer som fundraising og frivillighed ligger ind under ressourcemobilisering, for netop
at opfordre til et bredere syn på ressourcer.
For at sætte fokus på frivillighed og ressourcemobilisering, som er vigtige temaer for CISUs medlemsorganisationer, afholdte CISU i oktober 2018 en velbesøgt temadag om netop disse temaer. Indholdet var blandt
andet bestemt af medlemmernes input til generalforsamlingen 2018 og var en blanding af eksterne oplæg,
erfaringsudveksling og andre aktiviteter. Arrangementet var desuden CISUs bidrag til Aarhus som årets
Europæiske Frivillighovedstad. På baggrund af erfaringer fra hidtidige kurser og feedback fra deltagere er
det desuden blevet besluttet at ændre det faste kursus ”Intro til Fundraising”, sådan at det nu ligger fast i
efteråret. Foråret vil fremover byde på ”Fundraising for fortsættere” med forskellige temaer, i 2019 bliver
det digital fundraising. Foråret byder også i 2019 på kursus i ”Foreningsledelse og den gode bestyrelse”.
CISU holder sig desuden orienteret på frivilligområdet, og vil fortsat være opmærksomme på, hvordan
medlemsorganisationerne kan vejledes i at finde frem til de metoder, arrangementer og redskaber, som er
mest relevant i forhold til det internationale område. Frivillighed og fundraising er to områder med mange
arrangementer/kurser (særligt frivillighed) og udbydere af redskaber/service (særligt fundraising). I det
forgangne år har CISU desuden været i dialog med justitsministeriet og retsudvalget omkring indsamlingslovningen, herunder de høje indsamlingsgebyrer. Denne dialog vil vi fortsætte i det kommende år.
CISU er desuden i dialog med den hollandske organisation Wilde Ganzen, den vestafrikanske organisation
West Africa Civil Society Institute (WACSI) og den Kenyanske organisation Kenya Community Development
Fund (KCDF), hvor vi afsøger samarbejdsmuligheder omkring projektet Change the Game Academy, et
værktøj med fokus på lokal ressourcemobilisering i udviklingslande.
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Der er foretaget en kontekstanalyse inden for temaet Digital omstilling
og følgende hovedtemaer blev identificeret: 1. Værktøjer internt i organisatoriske processer, 2. teknologier til oplysning og kommunikation,
3. nye teknologier i udviklingsarbejde, 4. teknologier til afrapportering
og 5. digitalisering internt i CISU samt 6. Risici og muligheder ved brug
af digitale værktøjer (tværgående tema).
I vinteren 2018 lavede Anders Reimers Larsen (CISUs nye rådgiver pr.
1.1.2019) en undersøgelse af CISUs medlemsorganisationers behov og
anvendelse af digitale og teknologiske ressourcer. Dette blev belyst i
forhold til partnerskabet, herunder ressourcemobilisering og kommunikation, udviklingsindsatser (planlægning, implementering/aktiviteter, monitorering og evaluering) samt
eksternt gennem oplysning. Omkring 10 medlemsorganisationer blev besøgt og resultatet er en mindre
rapport samt et større kortlægningsdokument af forskellige redskaber og løsninger. I foråret 2019 vil der
blive arbejdet på at udvikle et katalog over eksempler på digitale ressourcer inden for de forskellige temaer,
som medlemsorganisationerne har gode erfaringer med. Dette vil senere blive fulgt op med et enkelt eller
flere arrangementer med fokus på erfaringsudveksling inden for digitalisering blandt medlemsorganisationerne samt en diskussion af den digitale dagsordens betydning for udviklingslande og udviklingssamarbejde. Internt i CISU, vil der på sekretariatet blive arbejdet med at integrere information om og henvisning til
digitale ressourcer i rådgivning over for medlemmerne.
Der har i 2018 været et stort fokus på kapacitetsopbygning til medlemsorganisationerne omkring temaet om Samspil med den private
sektor om reduktion af fattigdom. Hjemmesiden er blevet opdateret
løbende med links til ressourcer og rapporter, som kan ses her.3 Desuden er der blevet udviklet to cases med eksempler på dette område,
som deles med eksterne aktører såvel som medlemmer. De to cases
samt en tilhørende video kan findes her.4 Der sker en generel indsamling af information omkring emnet og løbende videregivelse af oplysninger og inspiration til medlemsorganisationerne. CISUs Nyhedsbrev
har et indslag relateret til temaet omtrent hver måned.
Desuden er disse aktiviteter blevet afholdt indenfor temaet: Fyraftensmøde om Virksomheders tilgang til
CSR/socialt ansvar med Tania Ellis (social business ekspert) og Verdens Skove som oplægsholdere. Netværksmøde om Ghana med flere eksterne oplægsholdere. Tematisk seminar om kooperativer og afsætning
af varer, som var initieret af Økologisk Landsforening, Skovdyrkerne og Dansk Ugandisk Venskabsforening.
Fyraftensmøder om Income generation i projekter. Alle arrangementerne var godt fyldt op, hvilket tyder på,
at interessen nu er høj for disse emner, efter nogle år med ret få deltagere til arrangementer herom.
En læringsrejse til Ghana blev gennemført i maj, hvor CISU mødte danske virksomheder engageret i Ghana
og partnere til civilsamfundspulje-indsatser diskuterede udfordringer og muligheder i samarbejde med virksomheder.
Der har også været kontakt til en række eksterne aktører, samt deltagelse i disse arrangementer med privatsektorsamarbejde i fokus: Cross Sector Social Interactions, et seminar om partnerskaber, hvor nogle
medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer deltog; på Export Steps med fokus på afrikanske markeder fik vi
mulighed for at komme med et kort indlæg om CISU og vores medlemmer. Vi har desuden deltaget på Access2Innovation konference om verdensmålene, People Profit Planet, samt IFU dialogmøde om SDG fonden
samt til Civilsamfundets Fællesdag.
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1

https://globalnyt.dk/content/husk-vaerdierne-i-samarbejdet-med-forretningsfolk og
https://globalnyt.dk/content/den-bedste-danmarks-indsamling-nogensinde
2

http://www.cisu.dk/ressourcemobilisering

3

http://www.cisu.dk/værktøj-metoder/civilsamfundet-samarbejder-med-andre-aktører
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http://www.cisu.dk/værktøj-metoder/civilsamfundet-samarbejder-med-andre-aktører/eksempler-på-samarbejdemed-virksomheder
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Regnskab 2018
CISUs organisatoriske årsregnskab for 2018 er vedlagt som særskilt bilag.
Regnskabet indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.
Endvidere er til orientering vedlagt et Annex (bilag 3a) til årsregnskabet, som omhandler Frame,
Voice, Report! (FVR)s regnskabsmæssige status per 31.12.2018.
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FRAME, VOICE, REPORT!
ANNEX TIL CISU’S
ÅRSREGNSKAB 2018
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Annex

FRAME, VOICE, REPORT!
Frame, Voice, Report! (FVR) regnskab for 1. jan. 2018 - 31.dec.2018

DKK

Personale*
Danske aktiviteter (kapacitetsopbygning, puljeforvaltning, økonomistyring, rapportering mm.)
International koordinering

1.712.757
947.686
765.071

Øvrige*

2.872.277

Danske aktiviteter
Udbetalte beløb til bevillinger**
FVR kurser, seminarer og coaching
Bevillingssystem
Administrationsbidrag til CISU
Øvrige omkostninger

1.687.763
186.488
72.225
233.970
17.288

International koordinering
Etablering og drift af database & website
Administrationsbidrag til CISU
Øvrige omkostninger

414.088
107.461
152.993

Årets Forbrug i alt

4.585.034

* FVR implementeres i samarbejde med fem andre europæiske organisationer. CISU er den international
koordinator for projektet og samtidig implementerer CISU den danske del af projektet og administrerer
den danske pulje. Derfor er regnskabet delt op i ’CISU’ (svarende til udgifter relateret til projektets danske
del) og ’international koordinering’ (svarende til udgifter relateret til koordinering af det samlede projektet).
** FVR bevilligede i alt 2.109.703 DKK til i alt ni oplysningsprojekter i 2018. Der er i alt 5.565.000 DKK til
rådighed i puljen. Det resterende beløb forventes bevilliget til nye projekter i 2019.
For yderlige oplysninger om projektet og puljen i Danmark og i de andre europæiske lande, henvises til
https://www.framevoicereport.org
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Bilag 4a: Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2019-20
Forslagsstiller: Bestyrelsen
CISUs strategi, forandringsfortælling og resultatrammeværk danner den grundlæggende ramme for
årets indsatser. De centrale temaer i bestyrelsens og sekretariatets udviklingsarbejde i løbet af året
er de aktuelle temaer, der fastlægges inden for CISUs strategiske ramme for det kommende år.
I CISUs strategi 2018-2021 står der om de aktuelle temaer:
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.
CISU vil i 2019-2020 fokusere på følgende fem aktuelle temaer og i videst mulig omfang samarbejde
med medlemsorganisationer og andre relevante aktører inden for hvert område:
1. Deltagelse i det danske engagement i verdensmålene
Verdensmålene er universelle og opnås kun, hvis vi alle er med. Viden om og engagement i Danmark omkring opnåelse af målene kan styrkes ved, at vi kobler arbejdet ude og hjemme. CISU vil
både selv tag del i samt understøtte, at medlemsorganisationerne tager del i, det spirende engagement omkring verdensmålene, der allerede er i mange sektorer i Danmark ved at koble deres
arbejde ude i verden med arbejdet i Danmark.
2. Bæredygtighed
Generalforsamlingen 2018 besluttede at tilføje ’global bæredygtighed’ til CISUs vision. Verdensmålene har fokus på en udvikling, der er bæredygtig for både mennesker og planeten; baseret på tre
dimensioner: økonomisk, social og klima- og miljømæssig bæredygtighed. CISU vil gennemføre en
faglig og strategisk afklaring af begrebet Bæredygtighed herunder anvendelsen af det i vores puljer og kapacitetsopbygning.
3. Nexus mellem humanitært og udviklingssamarbejde
Mange af CISUs medlemmer arbejder i skrøbelige situationer og i overgangen mellem humanitært
og udviklingsarbejde - også kaldet nexus. CISU kan gennem vores DERF og CSP puljer støtte henholdsvis humanitære og udviklingsorienterede indsatser men ikke overgangen mellem dem. CISU
vil gennemføre en faglig og strategisk afklaring af begrebet Nexus herunder også, i dialog med
Udenrigsministeriet, afklare det finansielle grundlag for fremtidig inkorporering af området i vores puljer og kapacitetsopbygning.
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4. Frihedsrettigheder og civilsamfundets råderum
I en lang række lande er retten til at organisere sig, ytre sig og forsamles under pres. Dette har stigende betydning for CISUs medlemsorganisationer og deres partnere i udviklingssamarbejdet. CISU
vil undersøge mulige strategier og redskaber for at forebygge og modgå situationer, hvor frihedsrettighederne kommer under pres. CISU vil understøtte medlemsorganisationernes muligheder
for at arbejde med at sikre det civile råderum for frihedsrettigheder og for at omlægge deres arbejde, hvor råderummet er under pres.
5. Nye former for samarbejder
Vi ser i stigende grad en interesse i at indgå i samarbejder med andre aktører såsom sociale bevægelser, tænketanke, virksomheder, andre civilsamfundsorganisationer, aktivistiske grupper og samfundsinstitutioner for at understøtte og sikre bæredygtige resultater i udviklingssamarbejdet. CISU
vil undersøge, hvordan og hvornår disse samarbejder fungerer og kan bidrage til en bredere folkelig forankring og bæredygtige resultater.

Andre prioriteter
Udover ovenstående vil der i sekretariatet, i det kommende år, være en række indsatser, som bestyrelsen særligt vil følge og tage de nødvendige beslutninger om:
CISU er over det næste år i gang med en meget stor omlægning af al IT, bl.a. hosting, back-up og
databasesystemer samt en generel modernisering af relativt gammelt software. Det sker for at understøtte, at vi på en sikker og effektiv måde kan håndtere de støt stigende og mere og mere komplekse datamængder og -systemer. Det vil derfor forbedre CISUs administration, samt bevillings- og
forvaltningsarbejdsgange i puljerne. Det skal ligeledes forbedre CISUs generelle datasikkerhed, herunder håndteringen af persondata. Derudover vil det give CISU mulighed for at arbejde mere digitalt og interaktivt indenfor CISUs mange læringstilbud og kommunikation.
CISUs nye Adfærdskodeks skal operationaliseres. Herom samarbejder CISU med andre danske organisationer blandt andet i Globalt Fokus om læring og videreudvikling af etiske principper med
særligt fokus på SHEA (Sexual harassment, exploitation and abuse), formidling af disse samt deres
konkrete anvendelse, beredskab og klagemekanismer.
CISU vil fortsætte dialogen med Udenrigsministeriet vedrørende indførelse af et nyt digitalt registrerings- og monitoreringssystem for anvendelsen af alle midler i udviklingsbistanden (IATI), så IATI
ikke bliver en unødvendig byrde, men om muligt til gavn for bevillingshavere og partnere.
Der er i 2018 bevilliget yderligere 40 mio. kr. til klimaindsatser indenfor Civilsamfundspuljen i de
kommende fire år. CISU vil derfor i de kommende år have et særligt fokus på læringstilbud og erfaringsudveksling på klimaområdet.
CISU vil i 2019 søge yderligere at blande sig i offentlige debatter, når de omhandler emner, der har
betydning for medlemsorganisationernes rammevilkår og arbejde.
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Baggrundsinformation om rammer og monitorering i CISU:
CISUs og bestyrelsens virke baserer sig på vedtagelser på generalforsamlingerne og er aktuelt:
Vedtægter (1995 + en række justeringer), Vision - Mission - Værdier (2014 med den seneste justering i 2018), Strategi 2018-2021, samt den på generalforsamlingen vedtagne politiske ramme for
det kommende års arbejde = dette dokument.
CISUs sekretariat og bestyrelse har på baggrund af strategien udformet en såkaldt forandringsfortælling og et tilknyttet monitorerings-, lærings- og planlægningssystem (resultatrammeværk).
CISU har dertil en lang række procedurebeskrivelser, vejledninger, tematiske dokumenter samt et
omfattende Adfærdskodeks.
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 blandt andet en række rammer,
positioner, retningslinjer og procedurer for indsatserne.
Der er etableret en række faste monitoreringsprocedurer og tilknyttede beslutninger, hvor igennem
bestyrelsen følger arbejdet indenfor strategiens fire indsatsområder (udviklingssamarbejde, puljeforvaltning, kapacitetsopbygning og kommunikationssamarbejde), godkender rapporter, oplæg til
donorer, budgetter og regnskaber.
CISU indgår løbende aftaler med Udenrigsministeriet via en såkaldt ”rulleplan” for et år (med en
treårig overslagsperiode 2019-2022) 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 (for tiden et tillæg
til at dække klimaindsatser 2019-2021). 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.
CISU har en 4-årig aftale (2017-2020) med Udenrigsministeriet om forvaltning af en pulje til humanitære indsatser (DERF), hvis årlige bevillingsramme fastlægges fra Udenrigsministeriet/finansloven.
Desuden er CISU ledende organisation på en treårig aftale med EU (2018-2020) om puljeforvaltning
og kapacitetsopbygning til oplysning om verdensmålene med partnere i 6 andre EU-lande.
Aftalerne med Udenrigsministeriet om forvaltning af særlige puljer til klima- og miljøindsatser samt
til EU’s nabolande er under udløb.
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Indkomne forslag
Der er ikke indkommet øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen.
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Bilag 6a: Forslag til kontingent 2020
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og kontingentniveau for 2016-19, som blev vedtaget på
generalforsamlingerne i 2015-18 fastholdes for 2020.

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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Bilag 6b: Forslag til justeret budget 2019 og foreløbigt budget 2020
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 2019), samt et foreløbigt budget for det kommende år
2020. 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 2019 og 2020 i sensommeren 2019.

Beskrivelse
Indtægter/Omsætning
Kontingenter fra medlemmer
Udlodningsmidlerne
UM Puljer Timefakt., Overhead & Admin
Projekter løn/admin bidrag (FVR)
Indtægtsdækkende virksomhed resultat
Indtægter/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
Udviklings- og reservepulje 2019-2021
Udgifter
Resultat Foreningen CISU

Resultat 2018

Budget 2019
Godkendt på
Gen.For.2018

Budget 2019
Revideret til
Gen.For.2019

Budget 2020
Forslag til
Gen.For.2019

459.900
54.721
13.350.680
2.039.610
43.430
15.948.341

450.000
50.000
13.176.234
1.738.367
75.000
15.489.601

450.000
50.000
14.656.970
2.038.367
17.195.337

450.000
50.000
14.635.606
1.701.836
16.837.442

13.742.693

13.334.101

14.414.011

14.522.442

80.000
204.000
60.894
33.300
299.693
89.937
767.824
1.453.673
15.964.191

59.100
204.000
64.000
35.000
300.000
112.000
774.100
1.381.400
15.489.601

60.000
220.000
65.000
35.000
300.000
110.000
790.000
1.505.000
410.000
17.119.011

80.000
220.000
65.000
35.000
300.000
110.000
810.000
1.505.000
16.837.442

(15.850)

0

76.327

0
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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 2019, 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 31.12.2017 udgjorde egenkapitalen 2.252.774 kr. og med årets resultat i 2018 er
egenkapitalen per 31.12.2018 2.236.925 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,
som følger af aftalerne om puljeforvaltning m.v., vil blive dækket, hvis der sker pludselige
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.
I 2015, besluttede generalforsamlingen et princip om, at CISUs egenkapital ikke må komme under
2 mio. kr. I 2018 besluttede bestyrelsen at øge egenkapitalen, således at den ved udgangen af
2018 og 2019 forventedes at være 2,1 mio. kr.
I år, 2019, har bestyrelsen med det reviderede budget for 2019, som forventes at øge
egenkapitalen med ca. 76.000 kr. og det foreløbige budget 2020, som er i balance, valgt at øge
egenkapitalen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at egenkapitalen indtil andet
besluttes skal udgøre mindst 2.3 mio. kr., fordi CISUs omsætning nu er større.
Opjusteringen 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 Udenrigsministeriet 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 2020 et foreløbigt budget. Med revisionen op til
generalforsamling i 2020 vil bestyrelsen sikre, at der, med udgangspunkt i regnskabet for 2019, på
generalforsamling 2020, fremlægges et revideret budget for 2020, som fastholder, at
egenkapitalen ved udgangen af 2020 ikke kommer under 2,3 mio. kr., medmindre andet besluttes.
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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.
KONTINGENTER
Kontingenter omfatter (fuld eller delvis betaling til) Globalt Fokus, Globalnyt, Verdens Bedste
Nyheder og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA - adgang til arrangementer).
BESTYRELSESHONORAR
På baggrund af en beslutning på generalforsamlingen i 2014 er det i bestyrelsens forretningsorden
fastlagt at: Der ydes et årligt honorar til forperson, næstforperson 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 er 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 er
budgettet i 2019 kun for 9 måneder, tre kvartaler, 60.000 kr. og i 2020 budgettet er det opjusteret
til at dække 12 måneder, og dermed fire kvartaler, i alt 80.000 kr.
UDVIKLINGS- OG RESERVEPULJE
Flere af de nuværende aftaler med Udenrigsministeriet og EU udløber inden for 2 år. Så der skal
nu gøres en helt særlig indsats for at bevare - og gerne udbygge - tilbuddene og det finansielle
grundlag herfor i årene fremover. Det kræver, at CISU og medlemmerne ikke blot bliver set som
relevante i forhold til de tendenser, der er i tiden, men også påvirker dem. Vi skal også kæmpe for,
at den traditionelt meget åbne og brede adgang til støtte bevares, så alle vores aktiviteter ikke
underlægges nogle snævre politiske interesser og rammer. Derfor bliver det i det kommende år
særligt vigtigt, at bestyrelse og sekretariat følger med i konteksten, hvordan vi bedst muligt kan
agere i den og ikke mindst arbejder med CISUs udviklingsmuligheder inden for vores strategi 20182021.
Formålet med udviklings- og reservepuljen er således at skabe grundlag for, at CISU også efter
2020 kan understøtte medlemmernes og deres partneres indsatser, både med bevillinger og
kapacitet på mindst samme niveau som i 2019, herunder at fastholde variationen i tilbud med
fokus på både nødhjælp og nexus samt kommunikation om, og engagement i, verdensmålene.
Puljen skal også bidrage til at åbne for nye typer af initiativer, der kan gavne medlemmernes
partnersamarbejde og indsatser. Det kunne for eksempel være internationale initiativer indenfor
civilsamfunds-kapacitetsudvikling eller ressourcemobilisering, etablering af nordisk samarbejde
eller samarbejde med private fonde og virksomheder med henblik på at styrke
ressourcemobilisering, etablere fælles indsatser, kampagner og lignende. Det kan dreje sig om
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mange forskellige indsatser, hvor der kræves enten intern oprustning eller ekstern støtte. Det kan
for eksempel være at følge, reagere/ansøge på:


EU-calls om civilsamfundsindsatser og EU-DEAR (oplysnings)-calls



nogle af de mange verdensmålsinitiativer og fonde vi ser både i Danmark og
internationalt



processen i Udenrigsministeriet indenfor nødhjælp og nexus mellem det humanitære- og
udviklingsorienterede arbejde, herunder ikke mindst forsættelse af en nødhjælpspulje



aktuelle og nye initiativer fra Udenrigsministeriet (som tankerne om en råderumspulje og
en pulje omkring trosfrihed og samarbejdsinitiativer imellem Civilsamfund og erhvervsliv)



EUN kontoret (Europæisk Naboskab) i Udenrigsministeriets nye planer for civilsamfundsstøtte i EU's nabolande (bl.a. Ukraine og Georgien)



MKL kontorets fremtidige arbejde med civilsamfundsindsatser indenfor klimaområdet
(MKL er kontoret for multilateralt samarbejde, klima og ligestilling under
Udenrigsministeriets center for global udvikling og samarbejde)



initiativer fra store private fonde og mulighed for generelt samarbejde eller konkrete
ansøgninger



udviklingen i DANIDAs oplysningspulje og eventuel andre typer af samarbejde med KOM
kontoret (Public Diplomacy, Presse og Kommunikation) under centeret for borgerservice
og kommunikation i Udenrigsministeriet
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Til dagsordenens punkt

7+8

Valgliste
Bestyrelse

Bemærkninger

Runa Bruun, Rights for All Women

Ikke på valg

Valgt indtil april 2020

Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Ikke på valg

Valgt indtil april 2020

Andrew Julius Bende, Crossing Borders

Ikke på valg

Valgt indtil april 2020

Katrine Skamris, Ghana Venskab

På valg

Genopstiller

Vibeke Tuxen, Verdens Skove

På valg

Genopstiller ikke

Katja Thøgersen Staun, Diálogos

På valg

Genopstiller

Claus Hedegaard-Jensen, Periamma

På valg

Genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der er fire pladser på valg i år.
Der kan højst være to bestyrelsesmedlemmer fra organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale, puljeaftale
eller tilsvarende med Udenrigsministeriet.

Suppleanter
1. suppleant: Klaus S. Kristensen, Afrika Kontakt

På valg

Genopstiller ikke

2. suppleant: Michael Arbirk, Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania

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.
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Præsentation af kandidater til bestyrelsen
Her følger en skriftlig præsentation af de kandidater til bestyrelsen, som har indsendt en beskrivelse. Det er
muligt at melde sig som kandidat helt frem til startet af punkt 7 i dagsordenen. Alle kandidater får mulighed
for en kort mundtlig præsentation under punkt 7.
Tobias Simonsen, KFUM-Spejderne
26 år, Cand.merc. Organisation & Strategi, Hovedbestyrelsesmedlem for KFUM-Spejderne. Nuværende beskæftigelse: Centerleder i Fitness World.
Mærkesager:
Inddrag unge
• Unge skal inddrages og engageres på alle niveauer af udviklingsindsatser, så der altid skabes en fremadskridende folkelig forankring
Think globally, act locally
• Hvis udviklingsindsatser skal have en reel effekt, skal indsatserne både implementeres i udlandet og i
Danmark
Udvikling skabes i samarbejde med andre
• De bedste udviklingsindsatser skabes i samarbejdet mellem flere organisationer. På den måde kan alle
byde ind med deres spidskompetencer til det fælles bedste
Udviklings CV:
• Ekstern konsulent på Verdensmål, Dansk Ungdoms Fællesråd 2019
• Ambassadør og Blogger, TeachSDGs og #iLoveGlobalGoals2019
• Dansk Projektleder ”Hobby Education for Active Citizenship – Building Local Capacities for Youth Participation” (Erasmus+ samarbejde med Georgien, Ukraine og Finland) 2019-2020
• Projektledelsen og Public Diplomacy Mananger for Future Leaders (DAPP, DUF og UM støttet samarbejde
mellem KFUM-Spejderne og den tunesiske spejderbevægelse), 2015-2019
• Praktikant – Innovation Centre Denmark, The Royal Danish Embassy i Indien 2018
• Management Consultant, den tunesiske spejderbevægelse 2017
• Dansk Projektledelse ”Best practices and new innovations at scout centers” (Erasmus+ samarbejde med
Sverige, Irland, Island og England) 2015-2016
• Praktikant– Hamburg Universitet, forskning i de danske og tyske mindretal I grænseregionen 2015
• Head of International Affairs, Houens Odde Internationale Spejdercenter 2010-2018
Bigman A. Nkunkununu, Disuzo-Kwekwe
Mit navn er Bigman A. Nkunkununu. Vores Organisation er Disuzo-Kwekwe og vores partner er ”Phakamani
Organisation” i Zimbabwe. Vi har været partnere siden 2003. Vi fik bevilling fra CISU et par gange og jeg har
været suppleant i CISUs bestyrelse et par gange.
Jeg stiller op, fordi vi har brug for at være tæt på indflydelse, specielt de danske organisationer, som har deres
partnere i Zimbabwe disse dage.
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Jeg vil meget gerne udveksle information og viden med CISU om, hvordan vi samarbejder med partneren i et
voldeligt land som Zimbabwe. Det kunne være andre partnerlande, som er ligesom Zimbabwe og hvor det er
vigtigt at drøfte, hvordan man sammen med partneren undgår at blive blandet ind i korruption og voldelige
aktiviteter.
Jeg vil meget gerne etablere et netværk med de organisationer, som har partnere i Zimbabwe for at formidle
informationer fra CISUs bestyrelse. Sammen med CISUs bestyrelse kan jeg hjælpe med at organisere diasporaorganisationer til at blive medlem af CISU. Jeg er villig til at lære meget om CISUs generalforsamlings arbejde.
Stem på mig for at sammen kunne veksle information og viden.
Professionelt:
Freelance konsulent indenfor beskæftigelse.
Privat:
Aktiv i politik i Vordingborg Kommune.
Sejle, spille dart, løb og familie aktiviteter.
Udviklingsarbejde i Afrika.
Katja Thøgersen Staun, Diálogos
Jeg genopstiller til CISU’s bestyrelse. Denne gang som frivilligt medlem af Diálogos - en frivillig organisation,
der arbejder med at fremme sundhed i fattige lande som Bolivia, Uganda, Nepal og Filippinerne. Jeg blev første gang valgt til CISU's bestyrelse ved generalforsamlingen i 2015. Dengang for studenterforeningen
IMCC. Jeg brænder fortsat for bæredygtigt udviklingsarbejde og for at bidrage til en forbedring af livsvilkårene
for nogle af verdens fattigste og mest marginaliserede befolkningsgrupper. Til daglig arbejder jeg som økonomifuldmægtig på Institut for Menneskerettigheder i København.
I CISU’s bestyrelse vil jeg fortsat arbejde for at sikre mangfoldighed og bred deltagelse fra folkeligt forankrede
civilsamfundsorganisationer som en vigtig del af den danske udviklingsindsats.
CISU’s styrke ligger blandt andet i evnen til at samle mange forskellige organisationer. Det der binder os sammen er vores fælles vision om at opnå en mere retfærdig og bæredygtig verden kombineret med et stort engagement og virkelyst for at skabe forandringer – for mange af os er det et frivilligt engagement. Jeg anser det
for en særdeles ansvarsfuld opgave at skulle repræsentere vidt forskellige, men meget ideologiske medlemsforeninger. Det er et ansvar jeg tager alvorligt.
Jeg har været en del af CISU’s bestyrelse i en periode med store udfordringer, og jeg er meget motiveret for at
arbejde videre med at sikre CISU’s relevans både i forhold til nye fundingmodaliteter og til en gentænkning af,
hvordan civilsamfundet skal spille sammen med øvrige dele af samfundet.
Privat er jeg i det forgangne år blevet mor til en lille dreng, Niels, hvilket har været en fantastisk omvæltning
af mit liv. Et liv som forælder er et liv fyldt med glæder, men også bekymringer. For mig er det som om klimaforandringerne og en fair fordeling af rigdom har fået en ny relevans og jeg håber vi i CISU kan finde gode
måder at arbejde for det kompromis, der ligger indlejret i Verdensmålene; menneskers velvære og klodens
overlevelse (eller rettere menneskernes overlevelse på kloden, for som jeg hørte en klog dame sige; jorden
skal nok klare den :-)).
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Katrine Skamris, Ghana Venskab
Mit navn er Katrine Skamris og jeg vil hermed genopstille til CISU’s bestyrelse. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen
ved generalforsamlingen 2017 og siden 2018 har jeg været forperson for bestyrelsen. Jeg sætter stor pris på
tillidshvervet og jeg mener mine kompetencer bliver brugt på en konstruktiv og effektiv måde. Derfor har jeg
valgt at genopstille.
Udover CISU har jeg været forperson for bestyrelsen i Ghana Venskab (GV) siden 2015. Vi har i flere omgange
fået bevillinger fra CISU og på nuværende tidspunkt har vi en bevilling der løber frem til slutningen af 2019.
Programmet indeholder komponenter til at styrke civilsamfundet i det fattige Nordghana og arbejder med
projekter der hjælper landsbyer, kvinder og de unge med at organisere sig og kæmpe for deres demokratiske
og sociale rettigheder.
GV har i år 40 års jubilæum som vi glæder os til at fejre. Det vidner om, at vi har en vis robusthed – en robusthed der i høj grad opstår gennem det arbejde der bliver udøvet af de frivillige i foreningen. Denne robusthed
og de erfaringer vi har gjort os gennem tiden vil jeg meget gerne dele med de øvrige medlemmer af CISU.
Jeg er cand.merc. uddannet fra Handelshøjskolen i Aarhus. Jeg har arbejdet for Dansk Flygtningehjælp i 5 år
både som udsendt til Sydsudan og hjemme på hovedkontoret i København hvor mit primære fokus var på
økonomi og risikostyring.
Min mission for bestyrelsen vil fortsat være, at holde det strategiske fokus så vi i CISU hele tiden har øje for
hvad der giver værdi for vores medlemmer. Sagt med andre ord hvad det er, der giver os mulighed for at støtte de stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder, fremme global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke årsagerne til fattigdom.
Jeg håber, at I vil finde mit kandidatur og kompetencegrundlag relevant for et genvalg til CISU’s bestyrelse. Jeg
vil glæde mig til at fortsætte arbejdet hvis I vælger mig.
Stem på mig

Præsentation af kandidat til intern revisor

Her følger en skriftlig præsentation af den kandidat til posten som intern revisor, som har indsendt en
beskrivelse. Det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til startet af punkt 8 i dagsordenen. Alle
kandidater får mulighed for en kort mundtlig præsentation under punkt 8.
Svend Stokbæk, Viva
Viva Danmark er en international børneorganisation, der arbejder i Nicaragua, Honduras, Filippinerne og
Zimbabwe. Organisationen ca. 1530 støttere og medlemmer, CSR-samarbejde og det bæredygtige
volontørprogram Impact. Viva har administreret projekter fra CISU-puljerne og DERF de sidste 8 år og deltager
løbende i kurser og kampagner.
Svend Stokbæk er 43 år, bosat i Århus og uddannet fra Statskundskab på Århus Universitet. Han har været
ansat som administrator i Viva siden 2011 og før det i lignende funktioner i andre organisationer. Gennem
projektadministration, CISU-kurser mv. har han et tæt kendskab til CISU-puljerne, bevillingsrammen og det
administrative personale. Svend har været intern revisor for CISU siden 2016.
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