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Bestyrelsens beretning
CISUs samlede årsberetning udgøres af Status og Perspektiver 2019-20 (vedlagt), bestyrelsens
skriftlige beretning (side 4-5 i Status og Perspektiver) samt den mundtlige beretning.
Til orientering vedlægges desuden en rapportering på de fem aktuelle temaer for 2019-20, som
blev vedtaget af generalforsamlingen 2019 (bilag 2a).
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Bilag 2a: Rapportering på aktuelle temaer for 2019-20
Generalforsamlingen 2019 vedtog fem aktuelle temaer for året 2019-20 som en del af CISUs strategi 201821. Nedenfor er en kort rapportering på, hvad der er sket inden for de fem temaer i det forgangne år:
Inden for temaet Deltagelse i det danske engagement i verdensmålene har CISUs sekretariat arbejdet med at klæde medarbejderne på til at tale om verdensmål med medlemmer via
intern kompetenceopbygning. Bestyrelsen gennemførte i efteråret 2019 en studietur til centrale Verdensmålsaktører i
Danmark som f.eks. Steen Hildebrandt, SDU-rektoratet og
Real Dania. Sekretariatet og bestyrelsen har ligeledes deltaget
i Vores Maal initiativet, primært gennem kommentering på
den digitale platform, men også ved fysisk deltagelse på udvalgte møder. CISU støtter også op om Globalt Fokus/MS action Aid’s initiativ ift. at starte en dansk LNOB (Leave no one
behind) koalition med fokus på udsatte grupper i Danmark.
Desuden relaterer alt arbejdet inden for temaet bæredygtighed sig direkte til at fremme arbejdet med verdensmål både
internt i CISU og hos medlemmer. Og endelig har al arbejdet i
FVR løbende styrket det danske engagement i verdensmålene hos både CISU-medlemmer og målgrupperne
for FVR-indsatserne.
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.

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.

Arbejdet med bæredygtighed har fokuseret på at opdatere
CISU’s bæredygtighedsmodel og arbejde med, hvordan den
kan indarbejdes i puljer og kapacitetsopbygning under hensyntagen til forenklingsdagsordenen.
Bæredygtighedsmodellen blev præsenteret i et temapapir og
er et samtaleredskab, der skal vise samspillet mellem social
retfærdighed samt klima- og miljømæssig ansvarlighed.
Bæredygtighed blev integreret i retningslinjerne for Civilsamfundspuljen ved at udgøre en del af vurderingskriterierne, således ansøgere, afhængig af ansøgningstype, skal forholde sig
til bæredygtighed i ansøgningen.
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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.

CISU er kommet langt med begrebsafklaring og definition af
nexus, hvilket har udmøntet sig i et temapapir om dette. Her
beskrives det blandt andet, hvordan nexus er en tilgang til,
hvordan man skal forholde sig i en skrøbelig kontekst. Nexus
er, efter aftale med Udenrigsministeriet, blevet integreret i beskrivelserne af skrøbelig kontekst i Civilsamfundspuljen i den
generelle revision af retningslinjerne for puljen.
I analysen af hvordan CISU indtil nu har formået at støtte indsatser i nexus, blev det tydeligt, at meget allerede nu kan lade
sig gøre i Civilsamfundspuljen. Når en organisation søger om en
indsats i en skrøbelig kontekst, vil det ofte (men ikke altid)
være i nexus mellem det humanitære og udvikling. Ligeledes er
det allerede nu muligt at søge støtte til forebyggelse af humanitære kriser, hvilket også kan ske gennem Early Actions under
DERF-puljen. CISU har en fortsat dialog med Udenrigsministeriet om nexus herunder, at visse service orienterede indsatser
efter humanitære kriser ikke kan støttes gennem Civilsam-

fundspuljen.

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.

CISU har indsendt koncept til Udenrigsministeriet vedr. et
øget fokus på danske organisationers engagement ift. shrinking civic space. Dette ledte til, at Globalt Fokus fik tilført midler til en rapid respons pulje. CISU fik endvidere i august 2020
tilført 15 mio. kr. til at støtte arbejdet med at sikre civilsamfundsråderum.
CISU udarbejdede, sammen med to CISU-medlemmer, en ansøgning til Globalt Fokus kapacitetsudviklingspulje, vedr. digital sikkerhed med særligt henblik på indskrænkningen af det
civile råderum og de digitale angreb. Ansøgningen blev afvist
med opfordring til genansøgning. Globalt Fokus foretager
netop nu en revision af puljen, hvorfor det er uvist, om det vil
være et reelt scenarie at genansøge. CISU vil ikke desto mindre fastholde et vist fokus på digital sikkerhed ift. civic space i
form af kursus til efteråret 2020.
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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.

Inden for teamet nye former for samarbejder har CISU arbejdet med en række tiltag i 2019/2020 for at få en bedre forståelse for, hvornår og hvordan samarbejder med andre aktører
giver mening i udviklingssamarbejdet for herigennem at understøtte medlemsorganisationerne i dette. CISU har fået
mere viden om udfordringer og muligheder for samarbejde
mellem CSO/NGOer, akademiske institutioner og virksomheder

I maj 2019 tog et CISU hold til Bolivia for at undersøge tre forskellige medborgerindsatser. Et af målene var at kigge på partnerskabskonstellationerne, som inddrog både en virksomhed
og flere akademiske institutioner. Konklusionerne herfra var,
at inddrage aktører, som ikke er fra CSO/NGO-miljøet, ofte
gør projekter mere komplekse, men at de samtidig bidrager
med meget ny viden og inputs til projekterne, som i høj grad kan være med til at styrke dem og deres resultater. CISU har udviklet en rapport med en række anbefalinger som bl.a. har ledt til at CISU i efteråret 2020
gennemfører kursus omkring samarbejde med forskningsinstitutioner.
I oktober 2019 igangsatte privatsektorgruppen i CISU et læringsforløb omkring CSOers samarbejde med
virksomheder. Deltagerne fik kompetencer til at målrette deres arbejde til specifikke virksomheder med
målet om et fremtidigt samarbejde.
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Regnskab 2019
CISUs organisatoriske årsregnskab for 2019 er vedlagt som særskilt bilag.
Regnskabet indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.
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Bilag 4.a: Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2020-21
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.

Årets Tema
I de to foregående år har CISU udvalgt fem temaer til særlige udviklingsområder. Der er afrapporteret om dem på den efterfølgende generalforsamling. De er nu alle på forskellig vis blevet indlejret i
CISUs løbende arbejde. Bestyrelsen foreslår i 2020-21 at koncentrere kræfterne og fokusere på ét
særligt tema:
1. Folkeligt engagement i det danske udviklingssamarbejde
Det folkelige engagement, både i Danmark og i det globale Syd, er en del af CISUs historiske rolle og
står helt centralt i CISUs 2018-21 strategi. CISUs arbejde med dette tema i 2020-21 vil indeholde to
forbundne dimensioner: dels at understøtte og fastholde danskeres muligheder for at engagere sig i
udviklingssamarbejde og dels at understøtte, at CISUs medlemsorganisationer indgår i partnerskaber, der fremmer det lokale folkelige engagement i egne udviklingsprocesser.
CISU har allerede placeret sig centralt i dette arbejde bl.a. med at forvalte ny engagementsstøtteform. Midlerne til engagementsindsatser er foreløbig begrænset til 20 mio. kr. i 2020. CISUs succesfulde oplysnings- og engagements projektpulje ”FRAME VOICE REPORT!” udløber til december
2020. Grundet stor efterspørgsel på midler til engagement vil CISU arbejde for, at der skaffes midler
til at understøtte det folkelige engagement i de kommende år. CISU vil arbejde for at sikre bedre
vilkår for civilsamfundet i Danmark, så en mangfoldighed af organisationer samt alle generationer,
også i samarbejde med nye partnere, kan engagere sig i det danske udviklingssamarbejde.
CISU vil samtidig arbejde for, at det lokale folkelige engagement i egne udviklingsprocesser i syd videreudvikles. Dette sker i en tid, hvor de grundlæggende civile rettigheder (forsamlings-, ytrings- og
organisationsfrihed) er under voldsomt pres i mange lande, og hvor Covid-19 pandemien udfordrer
etablering, udvikling og vedligeholdelse af partnerskabsrelationer. CISU vil sætte fokus på at
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understøtte udviklingen af rollerne i partnerskaberne i en Covid-19 kontekst, da Covid-19 har stor
praktisk betydning for udviklingen af samarbejdet og de konkrete forandringer, der ønskes opnået i
fællesskab.

Andre prioriteter
Udover ovenstående tema vil der i sekretariatet i det kommende år være en række tværgående
indsatser, som bestyrelsen særligt vil følge og tage de nødvendige beslutninger om:
At arbejde for at forvaltningen af DERF/Nødhjælpspuljen fortsat ligger hos CISU, og at puljen forøges. CISUs 4-årige kontrakt (vundet i udbud) om forvaltning af Nødhjælpspuljen DERF udløber med
udgangen af 2020. Det er en pulje, der har givet stærke aftryk ude i verden og vist nye veje i den
humanitære bistand. Forvaltningskontrakten skal i offentligt udbud i efteråret 2020. Der er afsat 25
mio. kr. årligt i Finanslovens overslagsår 2021-24 til Nødhjælpspuljens bevillinger, men behovet er
dokumenterbart meget større.
At arbejde for midler til Civilsamfundspuljen. Puljen er under pres pga. succes med både flere ansøgende organisationer, flere og større ansøgninger samt flere længerevarende programbevillinger.
De særligt afsatte ekstra midler til klimaindsatser på (40 mio. kr. over fire år) udløber med 2021.
Endvidere vil fald i BNI betyde, at Udenrigsministeriets midler på finansloven reduceres, og der er
således risiko for at dette kan ramme Civilsamfundspuljen. CISU vil arbejde både på de indre linjer i
Udenrigsministeriet og på de politiske linjer - også samarbejde med de øvrige puljeordninger- mht.
som minimum at fastholde nuværende niveau og afsøge muligheder for yderligere fremtidig finansiering. Det gælder også for indsatser med midler fra andre dele af Udenrigsministeriet (som f.eks.
klimamidler).
CISU er i 2020 i den afsluttende og krævende fase af en meget stor omlægning af al IT bl.a. hosting, back-up og databasesystemer samt en generel modernisering af relativt gammelt software.
Det er sket for at understøtte, at CISU på en sikker og effektiv måde kan håndtere de stødt stigende
og meget mere komplekse datamængder og -systemer. Det forbedrer CISUs administration samt
bevillings- og forvaltningsarbejdsgange i puljerne. Det forbedrer ligeledes CISUs generelle datasikkerhed og håndtering af persondata. Derudover vil det give CISU mulighed for at arbejde mere digitalt og interaktivt indenfor CISUs mange læringstilbud og kommunikation med medlemsorganisationerne.
CISUs indsatser skal styrkes indenfor organisationernes arbejde med adfærdskodeks. CISU vil
have fokus på udvikling af materiale og læring om anti-korruption samt om etiske principper med
særligt fokus på PSHEA (Prevention of sexual harassment, exploitation and abuse), herunder deres
konkrete anvendelse og adgang til klagemekanismer.
CISU vil i dialog med sine medlemmer videreudvikle kapacitets- og kommunikationsydelser. CISU
vil, baseret på medlemsdialog, forsætte udviklingen af kurser, rådgivninger, materialer og kommunikation med henblik på at understøtte mangfoldigheden af medlemsorganisationer.
CISU vil videreudvikle kalibrering i bevillingssystemet. CISU oplever et større antal løbende ansøgninger og vil på den baggrund udvikle mere dynamiske kalibreringsprocedurer og praksisser for at
sikre sammenhæng mellem retningslinjegrundlag, rådgivning og beslutninger i bevillingssystemet.
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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 (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 om Civilsamfundspuljen via en såkaldt ”rulleplan” for et år (med en treårig overslagsperiode 2019-2022) om CISUs faglige ydelser, forvaltning af
puljen 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. I 2018 forhandlede CISU således en tillægsbevilling til at dække klimaindsatser 2019-2021. I 2020 har CISU
forhandlet at få en1-årig (2020-april 2021) aftale med Udenrigsministeriet omkring en ny støtteform til fremme af folkeligt engagement i Danmark samt en anden aftale om midler til en ny støtteform om civilsamfundets råderum (august-december 2020). 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.
I 2020 fik CISU forhandlet en tillægsbevilling til DERF til at adressere COVID19 pandemien.
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
(PKM) samt til EU’s nabolande (PNB) er udløbet i hhv. 2019 og 2020.
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Indkomne forslag
Der er ikke indkommet øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen.
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Bilag 5a: Forslag til ændring af vedtægternes § 1 og § 8
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag til ændring af vedtægternes § 1 og § 8, så det tydeligt fremgår,
at CISU er organiseret som en non-profit forening samt en præcisering om CISUs aktiver i tilfælde
af opløsning.
Det fulde forslag om revideret tekst i § 1 og § 8 kan læses på næste side.
Begrundelse:
CISU har de senere år i sin kontakt med internationale partnere oplevet et behov for, at det mere
entydigt fremstår, at CISU er en non-profit forening.
I forbindelse med ovenstående har vi, som non-profit forening, også oplevet et behov for større
tydelighed om, hvad der vil ske med aktiver i tilfælde af, at CISU opløses.
Begge forhold kræver derfor en præcisering i vores vedtægter.
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Forslag til ændring af vedtægternes § 1 og § 8
OBS: Da der ikke foreslås nogen ændringer af § 2-7 og § 9 fremgår de ikke af forslaget nedenfor.
§ 1 Foreningens navn er CISU – Civilsamfund i Udvikling.
Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune.

Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune.
ÆNDRES TIL
Foreningen er en landsdækkende dansk non-profit forening og har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 8 Beslutning om opløsning af CISU – Civilsamfund i Udvikling kan træffes på en Generalforsamling,
efterfulgt af en til formålet ekstraordinært indkaldt Generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, herunder fremmødte ved fuldmagt, stemmer herfor. Ved opløsning
overgives CISU – Civilsamfund i Udviklings aktiver til en eller flere medlemsorganisationer efter den
opløsende Generalforsamlings beslutning.

Ved opløsning overgives CISU – Civilsamfund i Udviklings aktiver til en eller flere medlemsorganisationer
efter den opløsende Generalforsamlings beslutning.
ÆNDRES TIL
Ved opløsning overgives CISU – Civilsamfund i Udviklings aktiver til forvaltning hos en eller flere
medlemsorganisationer og anvendes udelukkende til opfyldelse af CISUs formål efter den opløsende
Generalforsamlings beslutning.
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Bilag 6a: Forslag til kontingent 2021
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og kontingentniveau, som blev vedtaget på generalforsamlingen første gang i 2015 og bibeholdt til de efterfølgende generalforsamlingerne i årene 201719, fastholdes for 2021, da de synes rimelige, og der ikke er indkommet forslag om ændring af
satser.

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 som set over de seneste år 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 senest i løbet af oktober i onlinesystemet, Vores CISU, da indberetningen danner grundlag for kontingentsatsen og dermed faktureringen.
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Bilag 6b: Forslag til justeret budget 2020 og foreløbigt budget 2021
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 august/september 2020), samt et foreløbigt budget for det kommende år
2021. Forslaget vedrører tallene i den indrammede blå kasse i den samlede oversigt over
foreningens midler nedenfor. Budgettet er godkendt af bestyrelsen 17. august 2020.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en generel budgetrevision
af foreningens budget for 2020 og 2021 i efteråret 2020 samt 1. kvartal 2021, efter Finanslov 2021
foreligger.

Beskrivelse
Indtægter/Omsætning
Kontingenter fra medlemmer
Udlodningsmidlerne
UM Puljer (Timefakturering, 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
I alt Medlemmer & Bestyrelsen
Kontorhold & Drift
Udviklingspulje
Udgifter i alt
Resultat Foreningen CISU

Årsregnskab
2019

Budget 2020 Budget 2020 Budget 2021
Godkendt på Revideret på
Forslag på
Gen.For. 2019 Gen.For. 2020 Gen.For. 2020

458.600
53.718
14.673.074
2.033.018
10.500
17.228.910

450.000
50.000
14.635.606
1.701.836
16.837.442

450.000
50.000
17.446.074
1.701.836
19.647.910

450.000
50.000
14.671.337
15.171.337

14.455.239

14.522.442

17.332.910

12.656.337

60.000
220.000
64.590
60.457
273.575
105.532
784.153
1.501.536
410.000
17.150.928

80.000
220.000
65.000
35.000
300.000
110.000
810.000
1.505.000
16.837.442

80.000
220.000
65.000
55.000
280.000
110.000
810.000
1.505.000
19.647.910

80.000
220.000
65.000
55.000
280.000
110.000
810.000
1.505.000
200.000
15.171.337

77.982

0

0

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 2020, 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 31.12.2018 udgjorde egenkapitalen 2.236.925 kr. og med årets resultat i 2019 er egenkapitalen
per 31.12.2019 2.314.907 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 2019 godkendte 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 fandt
bestyrelsen det nødvendigt at øge egenkapitalen tilsvarende.
DONORAFTALER
Budgettet for 2020 mht. aftalerne med Udenrigsministeriet er baseret på de i Finanslov 2020 afsatte
midler til Civilsamfundspuljen (CSP) og Danish Emergency Relief Fund (DERF) puljen, samt den
afsluttende forvaltning af Naboskabspuljen (PNB) og de ekstraordinære tilsagn CISU har modtaget i
2020. Endvidere har CISU en særskilt forvaltningskontrakt for Danish Emergency Relief Fund (DERF)
samt EU-kontrakten for Frame, Voice, Report (FVR) projektet, som begge udløber ved udgangen af
2020. Budgettet for 2021 mht. aftalerne med Udenrigsministeriet dækker derfor udelukkende
Civilsamfundspuljen (CSP) i hht. givne ekstraordinære tilsagn for 2021 samt CSP i det nuværende
forslag til Finanslov 2021. Den fremtidige forvaltning af Danish Emergency Relief Fund (DERF) fra
2021 vil blive sendt i udbud inden udgangen af 2020.
BUDGETREVISION
Jævnfør tidligere praksis fremlægges der for 2021 et foreløbigt budget. Med revisionen op til
generalforsamling i 2021 vil bestyrelsen sikre, at der, med udgangspunkt i regnskabet for 2020, på
generalforsamling 2021 fremlægges et revideret budget for 2021, som fastholder, at egenkapitalen
ved udgangen af 2021 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 netværksaktiviteter (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.
Honorarbudgettet følger fra 2020 kalenderåret (januar-december), og ikke bestyrelsesåret (april –
april), som hidtil, i alt 80.000 kr.
UDVIKLINGSPULJE
Bestyrelsen indstiller, at der fra 2021 igen afsættes midler til en udviklingspulje. Mange af de
nuværende aftaler med Udenrigsministeriet og EU udløber ved udgangen af 2020 og starten af
2021. Vi ved fra nedskæringerne i 2016, at det kræver tidlig og meget aktiv indsats at udvikle og
indgå nye aftaler, og at det er vigtigt at afsætte tid og ressourcer til dette.
Formålet med udviklingspuljen er gennem proaktive tiltag at skabe grundlag for, at CISU i 2021 og
årene efter kan understøtte medlemmernes og deres partneres indsatser både med bevillinger og
kapacitet. Det kan dreje sig om mange forskellige indsatser, hvor der kræves enten intern oprustning
eller ekstern støtte.
Vi vil kæmpe for at sikre variation i tilbud med fokus på f.eks. både langsigtet udvikling, nødhjælp
og nexus, klima samt kommunikation om, og engagement i, verdensmålene. Vi vil også kæmpe for,
at den traditionelt meget åbne og brede adgang til støtte bevares, så alle vores aktiviteter ikke
underlægges snævre politiske interesser og rammer.
Det kræver, at CISU og medlemsorganisationerne ikke blot bliver set som relevante i forhold til de
tendenser, der er i tiden, men også påvirker dem. Derfor bliver det i det kommende år særligt vigtigt,
at bestyrelse og sekretariat følger med i konteksten, for at vi bedst muligt kan agere i den og arbejde
med at videreudvikle CISUs ydelser til sine medlemsorganisationer inden for vores strategi 20182021.
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Til dagsordenens punkt

7+8

Valgliste
Bestyrelse

Bemærkninger

Runa Bruun, RAW

På valg

Genopstiller

Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

På valg

Genopstiller

Andrew Julius Bende, Crossing Borders

På valg

Genopstiller

Katrine Skamris, Ghana Venskab

Ikke på valg

Valgt indtil april 2021

Tobias Simonsen, KFUM-Spejderne

Ikke på valg

Valgt indtil april 2021

Katja Thøgersen Staun, Dialogos

Ikke på valg

Valgt indtil april 2021

Sofie Gry Fridal Hansen, Global Aktion

Ikke på valg

Valgt indtil april 2021

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der er således tre 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: Jackiline Hansen, KIT

På valg

Genopstiller

2. suppleant: Nina Fredslund Ottosen, Dreamtown

På valg

Genopstiller ikke

På valg

Genopstiller ikke

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Intern revisor
Sven 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 frem til kl. 16 på dagen på mail til dma@cisu.dk. Alle
kandidater får mulighed for en kort mundtlig præsentation under punkt 7.
Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
63 år, har været med på det CISU-finansierede projekt "Peer Education for Democracy" i Georgien, et projekt med fokus på udvikling af demokratisk sindelag og bevidsthed om borgerrettigheder og kollektive
muligheder i den georgiske befolkning, særligt blandt de unge.
Jeg blev valgt ind i CISU’s bestyrelse for 2 år siden og vil gerne opstille til endnu en periode. CISU er for mig
det mest relevante større forum at arbejde i for de ideer og visioner om basale rettigheder for alle mennesker og et frit valg til at have indflydelse på sit eget liv og skæbne, som jeg har været drevet af siden jeg var
meget ung. Det er vigtigt at bruge de rettigheder man har og øve indflydelse på vilkårene for både sin egen
og sine medmenneskers fremtid.
Er oprindeligt sproguddannet og startede ud i positioner inden for marketing, PR og kommunikation, og
senere med international rekruttering og udvælgelse i to førende, globale headhunter-firmaer. I flere perioder har jeg 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 været involveret i flere start-up initiativer, sidst i foreningen Nordic Tech Playground, som
arbejdede 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, hvor jeg boede 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 udsat for incest og vold i familien.
Har været medlem af Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder siden 2012. Den Danske Helsinki-Komité arbejder for styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse i OSCEområdet med særligt fokus på Østeuropa som region. Komiteen har gennem årene gennemført et stort
antal projekter, først og fremmest i post-kommunistiske lande og i Tyrkiet.
Helsinki-komiteen er en af de mindre organisationer i CISU, og jeg har i de sidste to år fokuseret på at repræsentere interesserne for de mindre organisationer, blandt andet mht adgang til både formel og uformel rådgivning om projekter. Senest har jeg som et af bestyrelsens puljegruppemedlemmer været involveret i diskussionen om mindre organisationers mulighed for at inkludere et beløb til danske lønninger i projekterne. For mindre organisationer er det også vigtigt at sikre, at den ældre generation af pensionerede
entusiaster, der ofte udgør majoriteten blandt medlemmerne, har øje på nødvendigheden af i tide at supplere sig op med yngre medlemmer.
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Andrew Julius Bende, Civil Connections Community foundation (CCCF)
Kære CISU-medlemmer,
Jeg genopstiller til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil fortsætte mit kontinuerlige engagement for et CISU med
særlig fokus på vilkårene for de små græsrodsorganisationer både her i Danmark og det globale syd.
Mit bidrag til bestyrelsen hviler på mit mangeårige, passionerede engagement for en mere retfærdig verden. Med personlig og professionel indsigt fra et liv i både syd og nord bidrager jeg også til en endnu mere
nuanceret debat i bestyrelsen.
Jeg er pt. særligt optaget af SDG’erne og deres vigtighed i den kommende post-Covid19 kontekst, som har
lært os i endnu højere grad om behovet for styrkelse af modstandskraft og omstillingsevne i lokalsamfundene.
Tak.
Jackiline Hansen, Kirkernes Integrations Tjeneste
Mit navn er Jackiline Hansen jeg har en international baggrund, er Rwandisk, men er født i Tanzania. Jeg er
vokset op i Uganda, Tanzania og Rwanda. Jeg har boet i Malawi, Vietnam og på Færøerne. Jeg flyttede til
Danmark i slutningen af 1998. Jeg har erfaring med organisations- og projektarbejde. Jeg har arbejdet med
sociale projekter i Danmark og udviklingsprojekter i ulande. Jeg har oparbejdet kompetencer inden for
implementering og styring af projekter samt undervisning. Jeg har erfaring med bestyrelse arbejde.
Jeg har Stiftet organisationen Christian Mercy Ministries (CMM)
Jeg er Talskvinde for organisationen Christian Mercy Ministries (CMM)
Jeg har været medlem af kirkebestyrelsen i Apostolisk Kirke i Vejle
Jeg har startet en kirke i Rwanda
Jeg har startet to børnehaver i Rwanda
Jeg har startet en skole Rwanda
Jeg er formand for foreningen Rwandisk Diaspora i Jylland og fyn
Jeg er formand for Rwanda Diaspora i hele Danmark
Jeg er leder af The Word Outreach International kirke I Vejle.
Jeg underviser og vejleder internationale ledere
Jeg underviser nydanskere i at danne foreninger.
Jeg vil jeg dele min erfaring og lære af andre, jeg ved at jeg har noget unikt med mig som kan bruges
Runa Bruun, Rights for All Women (RAW)
Kære CISU-medlemmer
Jeg har været så heldig at være med i CISUs bestyrelse igennem seks år. De sidste år som Næstforperson.
I sin tid gik jeg til valg på det kontante mål at mindske bureaukratiet i CISU, så særligt de mindre medlemsorganisationer kan koncentrere sig om det, som de satte sig i verden for. Det har ikke været nemt, men
ikke fordi CISU ikke vil. Vi bliver alle sammen presset oppefra af mange forskellige instanser.
Det er en uendelig kamp, så derfor stiller jeg endnu engang op fordi:
Organisationer føler sig i stigende grad jagtet af tidsrøvere og udgifter. Banker, GDPR, UM, nye betalingssystemer og nye krav til IT æder vores energi og vores penge. Vi betaler prisen for Googles hensynsløse
jagt på data, nye terrorlove og store kanoners hvidvaskning, og det er ikke rimeligt. Det er en trussel imod
mangfoldigheden i danske organisationer, specielt for de mindre og helt små.
Jeg vil arbejde for, at alt der stjæler ressourcer kommer på bordet, og at CISU på medlemmernes vegne
forsøger at påvirke hele paletten af instanser, der stjæler tid og penge fra medlemmernes egentlige arbejde. Det skal ses i en helhed og der skal findes løsninger.
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Camilla Legendre, 100 % for børnene
Mit navn er Camilla Legendre. Jeg arbejder, som daglig leder i organisationen 100% for Børnene (100%).
Jeg har gennem de 10 år, som 100% har eksisteret, oplevet væsentlige forandringer i det økonomiske miljø, som omgiver det lille civilsamfund. Derfor har jeg også for nylig taget initiativ til et holdningspapir
sammen med en anden lille organisation (Ubumi Prisons Initiative). Formålet med papiret er, at skabe politisk opmærksomhed på de stadig vanskeligere vilkår, der er i Danmark for det lille civilsamfund. Det har
indtil videre ført til bilaterale samtaler med de udviklingspolitiske ordførere og foretræde for udenrigsudvalget om konkrete tiltag, der kan tages for at forbedre vilkårene for det lille civilsamfund. Blandt andet en
anden allokering af de tildelte midler inden for udviklings-puljerne, således at vi kan sikre bæredygtigheden og fagligheden i vores arbejde. For nærværende står 20 mindre organisationer bag initiativet.
I CISU´s bestyrelse ønsker jeg, at fortsætte arbejdet for bedre økonomiske vilkår for det lille civilsamfund.
Mit udgangspunkt er, at vi små, men fagligt stærke organisationer kan noget, de store ikke kan: Vi er fleksible, omstillingsparate, effektive, og meget vigtigt: Vi er der, hvor mange andre ikke er. Vi når de allermest
udsatte grupper i samfundet. Vi er ildsjælsdrevne og arbejder sammen med de afrikanske ildsjæle. Derfor
er det vigtigt, at vi også kan eksistere under rimelige arbejdsvilkår. Det er mit fokus.

Præsentation af kandidater til intern revisor
Her følger en skriftlig præsentation af de kandidater til intern revisor, som har indsendt en beskrivelse. Det er muligt at melde sig som kandidat frem til kl. 16 på dagen på mail til dma@cisu.dk.
Alle kandidater får mulighed for en kort mundtlig præsentation under punkt 8.
Zlatko Jovanovic, Demokrati i Europa Oplysningsforbund (DEO)
Ph.d. i historie med fokus på hverdagsliv, nationalisme og national identitet i det tidligere Jugoslavien. Har
forsket og undervist i Balkans og Østeuropas historie og samfundsforhold og deltaget i flere både korte og
længere forskningsprojekter på Københavns Universitet. Udover erfaring med projektstyring i forbindelse
med disse projekter, har også afsluttet et akademikursus i projektstyring på Niels Brock samt arbejdet
kortvarigt med afrapportering i Banedanmark.
Siden januar 2019 ansat som projektleder i DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, hvor jeg
blandt andet sidder med planlægning af debatmøder og rejser, herunder også budgetstyring. Født og opvokset i Bosnien-Hercegovina/Jugoslavien/ og har boet i Danmark siden 1993. Har stort netværk blandt
græsrødder og organisationer i det tidl. Jugoslavien, Rumænien, Bulgarien og Grækenland.

