Referat af styregruppemøde
31. august 2020, kl. 13.00-16.00
Salen, Globalt Fokus
Deltagere

Til stede: Rasmus Stuhr Jakobsen (Care – Formand), Mette Müller Kristensen (DH –
næstforkvinde), Marie Helmstedt (DUF), Jesper Højbjerg (IMS), Signe Lund
Christensen (Adra), Tim Whyte (MS), Trine Christensen (Amnesty), Rikke Friis (Dansk
Flygtningehjælp), Andreas Gylling Æbleø (AIDS Fondet), Jakob Kronik (Verdens Skove),
Jacob Fjalland (WWF), Kirsten Auken (Danmission), Jørgen Estrup (FN-Forbundet), Jeef
Bech (CISU), Birgitte Qvist-Sørensen ( Folkekirkens Nødhjælp), Jacqueline Bryld (Sex
og Samfund),
Afbud: Kristian Weise (Oxfam Ibis)
Andre: Peter Blum Samuelsen (DMRU - observatør)
Fra sekretariatet: Peter Christiansen (Sekretariatsleder), Emma Byrne (ref.)

Punkt 1

Dagsorden v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 1: Nærværende dagsorden
Bilag 2: Referat af sidste møde

Rasmus byder velkommen til dagens møde, hvor vi næsten er fuldtallige. Halvdelen
deltager via Zoom, den anden halvdel er tilstede i lokalet.
I dagsordenen fra sidste møde i April måned, aftaltes det, at Line Brøgger, AIDSFondet, bestyrelsesmedlem for GF i DIPD, skulle deltage på dagens møde med en
opdatering fra DIPD’s arbejde. Pga. dagens meget pakkede dagsorden, er det
besluttet, at Line inviteres til næste Styregruppemøde i stedet.
Derudover er der ingen yderligere kommentarer til referatet fra sidste møde og det
godkendes af Styregruppen.
Der er umiddelbart ikke nogen punkter til AOB.

Punkt 2
Orientering og
beslutning

Gennemgang af regnskab v. Claus Madsen, BEIERHOLM
Bilag 4: Forblad Årsregnskab 2019
Bilag 4a: Årsrapport
Bilag 4b: Ledelsens Regnskabserklæring
Bilag 4c: Revisionsprotokollat
Bilag4d: Revisionsprotokollat ajourføring

Claus Madsen, revisor fra BEIERHOLM, lægger ud med at takke for invitationen til
mødet og fortæller at hans orientering er en opridsning af årsrapporten, samt at
Styregruppen skal beslutte om der kan gås videre til at underskrive de to protokoller.
Styregruppen skal ikke underskrive selve årsrapporten, det er kun FU der gør det, men
Styregruppen skal underskrive de to protokoller.
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Følgende hovedpunkter fremhævede Claus ift. årsregnskabet for 2019 (bilag 4a):
- BEIERHOLM finder regnskabet til at være et retvisende billede. Det ser
fornuftigt ud og der har ikke været nogen bemærkninger.
- På side 7 findes Peters ledelsesberetning, som er gennemlæst af revisoren.
- Tallene på side 8 er opdelt i to kolonner: indtægter og udgifter. Det der ikke
bruges i året, føres videre til næste år.
- Note 5 på side 13 omhandler foreningens drift på udgiftssiden. Peter har
redegjort, for de punkter der var værd at bemærke, f.eks. en lønstigning, dels
pga. ekstra personale, men til dels også fordi de indfrosne feriemidler ved nyt
ferieår har gjort beløbet mere præcist og derfor er det steget.
Claus hovedkommentarer til Revisionsprotokollerne (bilag 4c og 4d), som skal
underskrives af Styregruppen:
- Årsagen til at der i år er to protokoller, er at der med jævne mellemrum skal
genoptrykkes en aftale mellem GF/SG og revisor. Protokollen betyder at SG
har et ansvar, selvom der er en revisor der har gennemgået regnskabet. Det
er det ajourføringsprotokollen går ud (bilag 4d).
- Styregruppen skal skrive under på at de har fået forelagt dokumenterne.
Der er ingen kommentarer og det besluttes at gå videre med underskrivning af
protokollerne.
Styregruppen modtager en email med digital underskrift via Penneo.
Punkt 3
Orientering

Update fra Verdens Bedste Nyheder v. Thomas Ravn-Pedersen
Thomas Ravn-Pedersen, Direktør i Verdens Bedste Nyheder (VBN) er inviteret til
Styregruppemødet for at give en opdatering på VBN’s arbejde. Slides bliver
eftersendt, da teknikken drillede.
-

-

-

-

-

På medie-siden mistede VBN media-pladser da gratisavis, radio 24 og S-togs
skærme alle lukkede. Til gengæld har VBN formået at komme ud andre
steder, særligt i provinsen, f.eks. gennem Vestjyske medier. VBN er også i
dialog med andre også store provinsmedier, så det ser positivt ud.
VBN opfodrer SG om at pitch deres historier. VBN elsker at lave nyheder ud af
organisationernes gode arbejde. Hermed en opfordring om at sende historier
ind til VBN.
Fredag d. 4/9 e der Verdens Bedste Morgen. ”Håb” er budskabet for årets
kampagne. Antallet af uddelere går forsat opad og der er god energi trods
”corona-style uddelinger” med maske og handsker.
Der er blevet vedtaget en ny strategi frem til 2024. Strategien fortsætter de
tre tidligere spor: nuance (medie), verdensmål (platform) og samarbejde (VBN
som go to partner og forener nye partnerskaber).
VBN har oversat verdensmålsdagsordenen til dansk i samarbejde med UM og
FN, sådan at der er en officiel dansk oversættelse og ikke længere er tre
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oversættelser på delmåls-niveau. Oversættelsen har været til høring i alle
ministerier og udgives på dansk d. 9. september.
Verdenstimen afholdes i år i samarbejde med over 44 organisationer og der
opleves et stort tilløb.
Festen i august er flyttet til 21. oktober med deltagelse af Kronprinsessen
”Vores Mål” Rapporten ønsker fondene skal komme ud og blive forankret i
samfundet. Dette skal VBN søge og lave et projekt til. Noget VBN vil gøre
sammen med 2030-Panelet. VBN vil forsøge at få nogen af GF’s
medlemsorganisationer med, hvis projektet bliver til noget.
Verdensmålsakademiet i samarbejde med DUF uddannede 25 sidste år. Trods
corona er det lykkedes over forventning. Det nye hold starter om to uger og
det er besluttet at opskalere fra 25 til 50 deltagere. Thomas opfordrer til at de
uddannede unge jo også kan bruges aktivt i GF medlemsorganisationer. I år
kommer der også et verdensmåls-meningsdannerspor om hvordan man
blander sig i den offentlige debat. Håbet er også at der vil være ’spild over’ til
GF medlemsorganisationer.

Birgitte (som sidder i bestyrelsen i VBN) kommenterer:
- VBN har fået vendt situationen fra den dårlige tid – hvilket er rigtig godt gået.
Der er også et rigtig godt samarbejde mellem de tre
civilsamfundsrepræsentanter i bestyrelsen – Kim fra CISU, Thorleif fra 92gruppen og Birgitte.
Kommentarer:
- Flere kommenterer, at der ikke er klarhed over rollefordelinger, samarbejde
og snitflader mellem organisationerne og VBN.
- VBN’s præmis om verdens bedste nyheder ville være godt at få diskuteret ift.
organisationernes arbejde – kunne VBN også rumme det forhold at der er
store kriser ude i verden?
Det aftales at næste gang Thomas deltager på styregruppemødet, skal der afsættes
mere tid til Thomas’ update, samt diskussion, blandt andet om samarbejde, snitflader
og indhold, samt rollefordeling mellem GF-medlemmer og VBN.
Punkt 4

Update fra Sekretariatet v. Peter Christiansen
GF update:
- Det har været nemt at omstille sekretariatets arbejde under COVID-19 lock
down i foråret. Faktisk resulterede det i at produktiviteten opskalerede og det
viste sig nemt at omlægge til hjemmearbejde. Sekretariatet har arbejdet
intensivt med hjælpepakker og samarbejde med UM.
- Der blev afholdt Fremtidsværksteder i juni. På torsdag afholdes der et
arrangement om fremtidsværkstedernes principper og fremtidig
Udviklingspolitisk Strategi.
- Arbejdsgrupperne har fortsat kørt i en eller anden form også i det
internationale.
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Bjarke har sagt op, da han skal tilbage til Jylland og bo og udleve en drøm om
landidyl. Dette vil skabe interne omrokeringer på sekretariatet, og vil også
betyde at GF rykker mere ind på policy delen af verdensmålene. Stillingen er
ikke slået op endnu.
I august holdt vi årsmøde med UM, som gik rigtig fint. Her blev der også
snakket FAK overhead.

Techvelopment:
- Der kom afslag på ansøgning til Industriens Fond, så arbejdet kører på lavt
blus, men måske kommer der et comeback. Afslaget er det mest signifikante
der er sket på den front. Det var aftalen at UM skulle have toppet beløbet op,
når pengene var fundet, men da basisdelen ikke er eksisterende, er den del
sat på pause.
- Peter fortsætter samarbejdet med alliancen og informere om næste mulige
skridt.
CSO-hus
- Peter har trukket sig som formand, så nu er Trine Christensen formand for
gruppen.
- UN skal have bygget et stort hus, hvor vi vil kunne leje sig ind. Nu skal det
diskuteres i gruppen.
- Derudover skal gruppen også ud og kigge på et hus i morgen.
- I hører noget så snart der er taget nogle beslutninger (inden for et par
måneder).
Punkt 5
Orienteringspun
kt + oplæg til
næste
diskussionspunk
t

Ny strategisk arbejdsgruppe v. Mette Müller Kristensen
Bilag 5: forblad til orientering om strategi-gruppen og oplæg til næste punkt på dagsordenen
Bilag 5a: Orientering om strategi-gruppe og oplæg til næste punkt på dagsordenen

Mette orienterer om gruppens oprindelse, formål og arbejdsgang.
Mette sætter spørgsmålstegn ved om navnet på strategigruppen snarere bør
være ’policygruppen’?
Gruppen skal være operationel og hjælpe til at ”støbe nogle kugler”. Det næste stykke
tid løber der en stribe politiske processer, hvor GF skal melde sig på banen. Derfor er
der brug for et mere operationelt niveau udover styregruppens arbejde.
Det første rigtige møde blev afholdt i august. Her blev talt om hvad gruppen skal, der
blev aftalt terms of reference, samt diskuteret samarbejde med SG. Gruppen er ikke
fasttømret, men består primært politiske rådgivere fra medlemsorganisationerne, som
er tæt på ledelsen fra de organisationerne de kommer fra. Der er ansat flere politiske
rådgivere hos GF og deres arbejde skal forankres tættere på organisationerne.
Jeef deltog også, så der er altså to SG-medlemmer der er med i gruppen, som kan følge
det og se relationen og samarbejdet med SG.
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Peter tilføjer:
- Gruppen blev nedsat i januar ved stormødet pga. de mange processer som er i
spil. Her vil det gavne at have synkroniseret og ensartet udtalelser fra os. De
her processer kommen som perler på en snor og vi som sektor skal komme ud
med nogle grundmeldinger som er ret præcise. Gruppen arbejder med policy
på højt niveau, som selvfølgelig skal godkendes af SG. Denne gruppe skal kunne
spille op til det SG sætter rammen for. Gruppen er selvfølgelig åben, men man
forsøger at holde den forholdsvis lille, da det også er en forventning at
deltagere i gruppen lægger noget arbejde i den.
Overordnede kommentarer:
- Der er stor opbakning til sådan en operationel arbejdsgruppe og til at GF’s
politiske rådgivere er i tæt samspil med organisationernes rådgivere. Der rejses
dog kritik om, at der ikke er åbenhed og transparens om hvilke arbejdsgrupper
der oprettes.
- Der udtrykkes også en bekymring for om de mindre organisationer, som ikke
har politiske rådgivere, om deres synspunkt/interesser huskes i denne gruppe.
Kommentarerne og kritik om transparens blev noteret og det aftaltes at, der etableres
et bedre overblik over de eksisterende arbejdsgrupper. Disse kan også findes på GF’s
hjemmeside, men vil også blive fremlagt på næste styregruppemøde. Det
kommenteres af sekretariatet at præmissen for gruppen, er at der arbejdes ud fra et
fælles GF politisk arbejde i gruppen og de politiske rådgivere skal lægge deres egen
organisations interesse ind i en fælles ramme, derfor er det ikke nødvendigt med
repræsentativitet. GF’s strategi er det styrende og dermed inkluderes mindre
organisationers interesser også.
Til forskel fra andre GF-arbejdsgrupper, så udføres denne arbejdsgruppe i tæt
samarbejde med styregruppen.
Punkt 6
Diskussion og
evt. beslutning

Diskussion af FAK, lokalisering og Finanslov 2020, samt ny udviklingspolitisk strategi
v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Rasmus starter punktet med at sige der, som sagt, allerede kører en masse politiske
processer. På dette punkt er der mulighed for at videns dele og diskutere de forskellige
processer særskilt eller i relation til hinanden. Peter vil starte med at orientere om
arbejdet med UM om FAK-overhead og opridse hvordan den proces hænger sammen
med de andre
Opdatering fra Peter:
- FAK-arbejdsgruppen holder møde hver torsdag i september måned. I
slutningen af måneden bliver den nye model færdig, det vil betyde at der bliver
lavet nye budgetlinjer pr. 1/1 2021. UM har padlet rigtig meget tilbage på den
første udmelding.
- De siger de ikke ved noget om SPA processen og at FAK skal ordnes først. Det
er et politisk tiltag og derfor arbejdes der under et meget snævert mandat til at
få det afviklet.
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Den Udviklingspolitiske strategi er udskudt lidt og de ved ikke hvornår, men når
den kommer, så kommer SPA:

Altså først FAK, så strategiproces om udvikling og en Afrika-strategi (det vides ikke hvor
meget der bliver en selvstændig Afrika strategi og hvor meget den blot bliver EU’s
afrikastrategi). Der kommer også en handlingsplan for verdensmålene. Til sidst kommer
så SPA, som rettes ind efter alle de andre.
FAK
Ift. FAK, så betyder den model der kommer nu, at SPA får det vi i mangel på bedre
kalder et ’fjumre år i 2021’ og så skal det ændres hundrede procent i SPA 2.0 fra 2022.
FAK-overhead vil altså ikke findes pr. 1/1 2021, men der bliver individuelle aftaler og
fleksibilitet, som der kan ”fjumres med”.
I arbejdsgruppen diskuteres der pt. administration, f.eks. tidsregistrering af
generalsekretærer. Den nye model vil være bygget op om budgetter på
program/projekter på outcome niveau. Der er en god dialog og UM er meget
imødekommende.
Arbejdsgruppen består af 5-6 medlemmer, da UM kan ikke forhandle med alle. Alle i
gruppen er SPA. Puljernes model skal forhandles for sig selv og først senere.
SPA organisationerne får travlt med budgetter og programmer. De kan ikke ændre
tidslinjen, så derfor er der nu indlagt et ”fjumreår”, sådan at tidslinjen kan overholdes –
altså en ”vi gør det, men gør det ikke helt alligevel”-proces.
Spørgsmål/kommentarer:
- Spørgsmål til om SPA processen bliver ligeså presset som sidst, hvis man skal
vente på en ny udviklingspolitisk strategi?
- Peter svarer at dette desværre er forventet. Det blev adresseret af
organisationerne på sidste møde til UM. Hvor de blev bedt om at regne
baglæns på processen og det kom til referat, at der blev bedt om en
tentativ årslinje. Embedsmændene er styret af indre beslutninger, så der er
ikke meget de kan sige eller gøre.
- GF skal have en nær forhandlingsmulighed, så den ikke blot landes i UM. Hvis
SPA ikke er landet et halvt år før, så er det svært at opstarte og lukke nye lande
f.eks.
- Der mangler udmelding fra UM og de tematiske evalueringer og det er uklart
om konklusionerne deraf, kommer til at have en påvirkning på SPA.
- Hvad med den berygtede geografiske prioritering? Hvad hvis Myanmar ryger
ud, hvad har det så af konsekvenser fra civilsamfundet? Dette skal vi have med
i vores arbejde.
- Der er stor tilfredshed med GF’s indsats og at der skabes et fællesrum for
økonomicheferne. Gruppen kører rigtig godt. Det kommenteres også at, det vil
blive svært at skrive nye ansøgning til SPA, da det ikke er muligt at tage ud og
besøge ens programlande og dermed ikke kan lave evalueringer.
- Processen for puljer, bliver nødt til at starte nu, pga. den måde CISUs
programmer kører på.
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Udviklingspolitisk strategi:
- Kommentar til om Rasmus Prehn kan lande en bred politisk aftale hvis han
fokuserer på ulighed – vil han kunne få Venstre med på den?
Finanslov:
Opdatering fra Peter:
- Beløbet er det samme som sidste år. GF udsender en indledende orientering i
dag. På bundlinjen, så står vi okay.
Kommentarer:
- Det diskuteres, at vi lige nu ikke helt går ud samlet – vi burde allerede nu være
gået ud med et fælles budskab. Hvis den nye gruppe gerne vil have det, så
ligger der en diskussion der.
Peter orienterer om at strategi-gruppen har forsøgt at lande et fælles budskab.
Det aftales, at der laves en fælles kommentar som GF går ud med. Den bliver indsendt
til SG - stilsigende accept, så derfor skal SG være hurtige hvis man har kommentarer til
det.
Rasmus afslutter punktet med at understrege at det er særligt vigtigt at vi skal stå
sammen, hjælper hinanden og deler information om de mange processer der kører nu,
så vi kan være forberedt bedst muligt.
Punkt 7
Orienteringspu
nkt

Opfølgning på Fremtidsværkstederne: principper for fremtidens
udviklingssamarbejde v. Sarah Kristine Johansen
Bilag 6: forblad til opfølgning på principperne fra Fremtidsværkstederne
Bilag 6a: Opfølgning på principperne fra Fremtidsværkstederne

Sarah orienterer styregruppen om de afholdte Fremtidsværksteder og de principper for
fremtidens udviklingssamarbejde, som de 90 deltagere er blevet enige om.
Verden står overfor flere skille veje under corona, hvilket blev til
initiativet ’Fremtidsværksteder’. Aktører deltog efter tematik og foruden
medlemsorganisationer deltog partnere fra syd, erhvervsliv og UM. Opfølgningen på
værkstederne:
- Der blev udarbejdet konkrete anbefalinger på hver tematik
- Den før omtalte strategiske arbejdsgruppe kiggede gennemgik dem og så på
det der gik på tværs for at finde fælles tværgående principper, som kan bruges
til at sige ”nu skal vi ud af krisen og gør det anderledes”.
- Principperne er præsenteret i bilaget. Disse principper bliver præsenteret og
diskuteret på arrangementet på torsdag.
- Disse principper er ikke GF politik, men budskaber der afprøves på torsdag. Det
er et skridt imod at lande færdige budskaber på vegne af GF til
udviklingspolitik.
Kommentarer:
- Sproget er meget akademisk, så husk at tænke på hvem modtageren er, hvis
det skal have gennemslagskræft. Strategien bør være den overordnede ramme.
- Hvordan spiller lokalisering ind i det og hvad med Civilsamfundspapiret?
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FN’s guiding principles for business and human rights – det er vigtigt at huske
denne i dette arbejde.

Sarah følger op:
- Ift. lokalisering, så er græsrødder er tænkt ind, som et princip, men der skal
arbejdes dybere med det. Derudover er tanken at Sydpartnere skal kvalificere
principperne, så vi selv også lever på lokalisering.
- I Civilsamfundspapiret har ikke været en del af fremtidsværkstederne, men det
har været med i den strategiske overvejelse fra start af.
Punktet afsluttes med en tak for engagementet i Fremtidsværkstederne og processen
efterfølgende. Der arbejdes videre med det ift. UM og politisk.
Punkt 8
Beslutningspun
kt

Indstillinger til Styregruppen v. Bjarke Vestergaard og Sarah Kristine Johansen
Bilag 7: forblad til indstillinger til Styregruppen
Bilag 7a: Globalt Fokus ansøgning til medlemskab i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Bilag 7b: Globalt Fokus’ repræsentant i Klimadialogforummet

Første indstilling – indstilling til Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Bjarke starter punktet med, at orienterer om indstillingen til styregruppen om
ansøgning til Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Rådets mandat var oprindeligt
på fire år fra 1. juli 2018, men Erhvervsminister, Simon Kollerup, har besluttet at rådet
skal konstitueres på ny – både i forhold til indholdsmæssigt mandat og
medlemssammensætning. 92 gruppen har tidligere haft et sæde, repræsenteret af
Sanne Borges fra Amnesty. Der meldes tilbage at pladsen er forbundet med et stort
arbejdspres.
Styregruppen skal tage stilling til om vi skal arbejde for at få sæde der. Det vil være en
styrkelse sammen med 92gruppen at sidde i Rådet. Det vil ikke være en på
generalniveau, men en fagmedarbejder, der skal sidde i Rådet. Der er dog kun en lille
chance for at få plads, men det er et stærkt signal at sende. GF har tidligere haft et
medlem siddende i det forudgående råd.
Kommentarer:
- Stor opbakning til at GF skubber på at der skal øget civilsamfundsdeltagelse i
Rådet.
Det besluttes af SG at der skal arbejdes for et sæde i Rådet. Skal der indstilles et
medlem er der er klar proces for hvordan det foregår.
Anden indstilling - GF-repræsentant i Klimadialogforummet
-

Ved vedtagelsen af Klimaloven, var der i starten ikke særlig meget fokus på det
globale perspektiv. Derfor blev der indsendt høringssvar fra FKN, CARE og GF.
Det lobbyarbejde resulterede i at GF er indstillet til at få en plads i
Klimadialogforummet og det skal GF indstille en person til senest 15.
september. Der opfordres til at GF peger på ét Ligestillingsalternativ.
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Det er strategisk vigtigt for GF at sidde med i forummet. Dets indstilles til at det
er en der er tæt på styregruppe og en der er klar på at samarbejde med GF’s
klimarådgivere.

SG skal tage stilling til om det er SG der skal vælge, eller om den skal sendes ud til
medlemskredsen. Det er en mulighed at SG indstiller medarbejdere. Det regnes med
ca. fire møder om året, men det vides ikke endnu, da det er et nyt forum. 92-gruppen
har en plads og har indstillet Troels Dam Christensen, sekretariatsleder.
Det besluttes, at der sendes en mail ud til Styregruppen, som så skal tage stilling til
om hvordan og hvem der skal indstilles.
Punkt 10

UPR v. Rasmus Stuhr Jakobsen og Birgitte Qvist-Sørensen
Rasmus og Birgitte vil ønsker tilbagemelding på de referater, som de sidder og laver –
er de nyttige, bliver de læst, giver de mening?
Derudover vil Rasmus og Birgitte gerne sige tak til de organisationer der byder ind. Det
er en stor hjælp til Rasmus og Birgitte. De prøver at få det med i det omfang de kan. De
har ikke specielt lang tid til at give lange statements, men de deler imellem sig og noget
sender de ind som kommentarer til referatet efterfølgende.
Birgitte og Rasmus oplyser at det nye formandskab og UM er i proces, hvor de kigger
på om UPR kan komme tidligere ind i nogle processer. Så det ikke bliver et stempel,
men kan være med i udformning af strategien også. Meningen er at de gerne vil gøre
det hele mere agilt og fleksibelt og væk fra de mere låste fem-årsplaner. Rasmus og
Birgitte føler ikke rigtig det er noget der kan ses endnu, men det er også en større ting
at ændre i UM.
Det berettes, at man kan virkelig mærke at der har været et formandsskifte. Den nye
formand er meget mere vokal om viden og holdninger. Fokus er på langsigtet bistand
og en rettighedsbaseret tilgang. Det er et bedre UPR ift. viden og engagement end det
var sidste gang. Klima og civilsamfundets rolle spiles godt ind i rådet.
Styregruppen kommenterer samstemmigt at de er glade for de referater Rasmus og
Birgitte sender ud.

Punkt 11

AOB - Tak for i dag
Peter informerer om at vi er meldt os ind i CIVICUS og blevet optaget. Sara Brandt, GF,
stiller op til bestyrelsen med personligt mandat. Derudover er GF meldt ind ICVA for
at styrke den humanitære- og nexus dagsorden.
Der er valg til bestyrelsen i CONCORD og der er vi blevet spurgt om vi vil stille op som
præsident. Det vil GF ikke, men som medlem er det en mulighed, hvis man har lyst.
Mette har en ”corona-forespørgsel:
- Først og fremmest stor tak til GF for arbejdet i starten af coronakrisen med
opsamlende arbejde.
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-

Er der en interesse i at udveksle corona-konsekvenser og hvordan det er I
håndtere det og om får vi brugt pengene i år? En mulighed for at vende
problemer og udfordringer, som vi står overfor som organisation.

Det aftales at sekretariatet følger op og lægger føler ud på sådan et arrangement.
Det kunne væren ogle eftermiddagsmøder - ”corona-cafeer” som kan fokusere
på ’hands on’ udfordringer og kollegial sparring.

Punkter til opfølgning:
-

Line Brøgger inviteres til næste styregruppemøde
SG underskriver revisionsprotokollerne
VBN slideshow sendes med referatet ud til SG
Der arbejdes på et fælles budskab til Finanslov og udviklingspolitik strategi, som godkendes af SG
Der sendes brev til erhvervsminister Simon Kollerup og plads i Rådet for Samfundsansvar og
Verdensmål
Der sendes mail ud om indstilling til Klimadialogforummet
Der stikkes en føler ud for såkaldte ”corona-cafeer”
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