
 

Udkast til vedtagelse 

Forretningsorden for CSO Forum i Globalt Fokus 

CSO Forum vil fokusere på overordnede strategiske diskussioner samt dialog med Udenrigsministeriet 

omkring dansk udviklingspolitik. Formålet med CSO Forum er, at skabe en stærk dialogplatform for 

samarbejde om civilsamfundspolitik her og i Syd, mhp. at påvirke de strukturelle betingelser for at 

bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling globalt.  

De primære fokusområder for CSO Forum er: 

- At fremme danske CSO-synspunkter vedr. politiske dagsordener og processer i relation til 

foreningens vision, særligt ift. internationalt samarbejde, inkl. EU og FN. 

- At stå for medlemsorganisationernes fortalervirksomhed inden for relevante danske-, EU- og 

internationale politiske dagsordener og processer. 

CSO Forums organisering 

Konstituering: CSO Forum konstitueres på det første møde efter den årlige generalforsamling. På det 

konstituerende møde vælges evt. styregruppe og næstforperson.  

Forperson: Forpersonen, med hjælp fra næstforpersonen, skal koordinere arbejdet i CSO Forum i 

samarbejde med sekretariatet, spare med sekretariatet om procedure for arbejdet og være CSO Forums 

kontaktperson i Koordinationsudvalget. 

Arbejdsgrupper: Der kan på medlemmernes opfordring nedsættes arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne 

følger som udgangspunkt de prioriterede arbejdsområder i arbejdsplanen, men andre arbejdsgrupper kan 

drives primært af medlemmer helt eller delvist uden sekretariatsstøtte.  

Arbejdsgrupperne rapporterer til CSO Forums møder om deres igangværende arbejde ved de to årlige 

møder. 

Møder: CSO Forum mødes mindst fire gange om året.Møderne skalbl.a.  være med til at forberede 

Markedspladsen og Medlemsmøde og skal føde ind i Medlemsworkshoppen.  

Der kan indkaldes til ekstraordinært møde af enten forpersonen eller medlemmer der repræsenterer tre 

medlemsorganisationer. 

Mails: CSO Forum har én samlet mailingliste, som alle, der ønsker kan komme på. Tilkendegivelser af 

positioner kan gives per mail. 

Procedure for udarbejdelse og brug af positioner: Globalt Fokus har fælles regler for udarbejdelse og brug 

af positioner, som CSO Forum og arbejdsgrupperne følger. [Når reglerne er vedtaget i KU sættes de ind her] 

Indstilling og valg af repræsentanter: Globalt Fokus har fælles regler for indstilling og valg af 

repræsentanter til relevante danske-, europæiske- og internationale u-landskommissioner og 

samarbejdsorganer. Politikforum følger disse regler. 



 

Dagsorden: Samtidig med mødeindkaldelse fremsendes dagsorden. Dagsordenen indeholder følgende 

punkter: 

- Godkendelse af dagsorden 

- Orienteringspunkter 

- Et antal substanspunkter  

- Evt. 

Materialer til behandling på et møde fremsendes i god tid inden mødet og senest  5 dage før mødet. 

Referat: Der føres referat af de på møderne trufne beslutninger og en kort redegørelse for de førte 

diskussioner.Referatet godkendes af forpersonen og udsendes senest fem dage inden næste møde.  

Sekretariat: Sekretariatets medarbejdere forestår forummets sekretariatsfunktion, herunder indkaldelse og 

fastsættelse af dagsorden i samarbejde med forperson og næstforperson, forberedelse af 

mødedokumenter, referater, etc. 


