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Møde i Styregruppe for Forum for Kapacitetsudvikling 
Mandag den 3. november 2014, kl. 14.30 – 15.30 
 
Deltagere: Helle Schierbeck, Plan Danmark; Jeef Bech, CISU; Henrik Nielsen og Katrine Ohm 

Dietrich, Globalt Fokus og Pernille Tind Simmons, Referent, Globalt Fokus.  

 

Afbud: Marianne Haahr, Care Danmark; Rikke Friis Mikkelsen, MS.  

 

Referat: 
 

1 Meddelelser 

 Puljen:  

Bevillingsudvalget er nedsat og består af Cæcilie Bom Kahama (AIDS-Fondet), Kristine 

Kaaber Pors (DMR-U), Rikke Friis Mikkelsen (MS), Johannes Nordentoft (CISU) og Helle 

Schierbeck (Plan Danmark). Kristine er valgt som forkvinde for udvalget. Bente Topsøe-

Jensen er ansat som bevillingskonsulent. 

Der er ansat en ny Puljerådgiver som starter på sekretariatet den 1. december. 

2 To kapacitetsudviklingsindsatser i 2015 – hvordan kommer vi videre? 

 Beslutning:   

Det er vigtigt at arbejdsgrupper for de to indsatser har et klart formål med at sikre 

indsatsernes relevans. Det er derfor ønskværdigt, at de personer, der indgår i 

arbejdsgrupperne, også vil deltage i forløbet.  

Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring – og evnen til at agere i en kompleks verden: 

Helle og Katrine samarbejder om videreudviklingen af denne indsats.  

- Katrine arbejder videre med et forslag til proces for indsatsen. 

- Katrine tager kontakt til de organisationer, som på medlemsworkshoppen skrev sig på 

til deltage i arbejdsgruppe. Målet er at få et par stykker til at engagere sig i en 

arbejdsgruppe.  

Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører – tilgange og dokumentation: 

CISU og Katrine arbejder videre med denne indsats. 

 Bilag: 

- Godkendt arbejdsplan for Globalt Fokus 2015 

3 Forum for Kapacitetsudvikling 

 Dato og oplæg for mødet i Forum for Kapacitetsudvikling januar/start februar blev ikke 

besluttet.  

Alle tænker over mulig oplægsholder, form, deltagere etc. til næste møde. 
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4 Forretningsorden 

 Godkendt  

 Bilag: 

- Forretningsorden (Revideret udkast)  

5 Andet 

 Fast punkt på dagsorden for styregruppemøder skal være en opdatering på hvad der sker 

omkring os/tendenser i forhold til kapacitetsudvikling – både i Danmark, i Norden og 

internationalt.  

6 Næste møde 

 På næste møde skal styregruppemedlemmernes ’opmærksomhedspunkter’ drøftes – se referat 

fra sidste møde for mere information om ’opmærksomhedspunkter’.  

Der sendes en doodle rundt. 

 

 


