Referat af Globalt Fokus’ generalforsamling 2019
Mandag d. 25. november 2019, kl.13.00-16.30 i Salen, Rysensteensgade 3, København V.

Referent: Emma Byrne, Globalt Fokus
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Globalt Fokus’ formand, Rasmus Stuhr Jakobsen, og sekretariatsleder, Peter Christiansen, bød
velkommen.

1. Valg af dirigent
Vagn Bertelsen blev indstillet som dirigent og valgt enstemmigt.

2. Godkendelse af dagsorden – bilag 1
Generalforsamling lovligt indkaldt jf. §4: Indkaldelse sendt ud 11. oktober og dagsorden med bilag
sendt ud 11. november.
Der er ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer, derfor udgår punkt 8.
Stemmeudvalget til valg til Styregruppen punkt 12 på dagsordenen:
•
•

Sekretariatet indstiller Emma Byrne og Bjarke Vestergaard fra Globalt Fokus,
Mette Müller Christensen, Danske Handicaporganisationer, og Sandi Rizvic, Danske
Studerende Fællesråd, melder sig til stemmeudvalg.
o De fire godkendtes til at udgøre stemmeudvalget til optælling af stemmer ved valg til
Styregruppe.

Vagn orienterer om at der har været småfejl i nogle af de udsendte bilag. Dette har dog ikke været
meningsbetydende fejl. Dette bliver der gjort opmærksom på løbende.
Dagsorden blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

3. Styregruppens beretning – ved Formand Rasmus Stuhr Jakobsen
Dirigent Vagn Berthelsen gav ordet til formand Rasmus Stuhr Jakobsen. Rasmus beretter at det har
været et rigtigt godt år for Globalt Fokus. Dette på trods af udfordringer med få medarbejdere og
frafald i bestyrelsen. Hovedpunkter fra Rasmus’ beretning:
Turbulent år mht. personale
• Der har i årets løb været en del udskiftning af personalet på sekretariatet. På nuværende
tidspunkt er der slået fire stillinger op – to stillinger skal genbesættes, to stillinger er nyoprettet.
• Derfor har det personalemæssigt været et hårdt år, så Formanden takker sekretariatet for godt
arbejde.
• Dem der har sagt op har fået nye muligheder, men det giver nu muligheden for at sætte et nyt
hold, som skal arbejde med den nye strategi.
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Stort bestyrelsesfrafald
• Fem medlemmer af Styregruppen er udtrådt i det foregående år, pga. af nye jobs.
Mange indlæg og politiske markeringer
• Globalt Fokus har været synlig i mange debatter.
• Globalt Fokus har været meget aktiv med at give vores mening til kende og repræsenteret os
alle sammen.
Godt review
• Globalt Fokus var igennem review i efteråret 2018.
• Resultatet af review var rigtig godt. Der blev givet nogle gode råd til GF, som er blevet
inkoopereret i den nye strategi.
• I det store hele har Globalt Fokus fået rigtig meget ros af review-temaet. Hvilket blandt andet
har været medvirkende til øget bevilling fra Udenrigsministeriet.
• Det blev fra review-temaet anbefalet at Globalt Fokus stiger på Finansloven, hvilket er sket.
Civic Space konference
• Globalt Fokus afholdte en stor civic space konference hos Game i foråret. En konference, som
folk fra hele verden rejste til for at deltage i.
• Konferencen var en stor manifestation af den påtrængende debat om civilsamfundets råderum.
• Alle de kræfter der er blevet lagt i dette arbejdsområde har være medvirkede til at der i
Finansloven er afsat 39 mio. kroner til dette formål. Dette er ikke alene GF’s fortjeneste, men
absolut en dagsorden GF har skubbet på.
• Formanden giver stor cadeau til det gode arbejde.
Verdensmålenes plads på Folkemødet
• Bragende succes igen i år. Flere scener omkring det centrale ’Verdensmålenes Telt’.
• Globalt Fokus opbyggede et tæt partnerskab m. Dansk Industri, 2030 Panel og 2030 Netværket
- Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål.
•

Det har været til diskussion i Styregruppen om hvor længe denne succes kan holdes kørende.

SDG-framework eller verdensmåls-infrastruktur:
• Består af Verdensmålenes Telt på Folkemødet, 2030 Netværket og 2030 Panelet.
• 2030 Netværket har været kørt af Kirsten Brosbøl (S) som sad som formand. Kirsten Brosbøl
sidder ikke længere i Folketinget, og 2030 netværket har et princip om, at det er den fløj der
ikke sidder i regering der står for formandskabet i netværket.
• Derfor er det nu Kristian Jensen (V) der er formand for netværket og Mette Gjerskov (S) som
er næstformand.
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•
•
•

GF udførte et godt stykke lobbyarbejde for at Kristian Jensen kunne tage formandsposten og
dermed sikre at netværket ville kører videre, hvilket det gør nu med stor succes.
Kristian Jensen sidder også i 2030 panelet, blandt andet sammen med GF-formand Rasmus og
Steen Hildebrand.
Kristian Jensen aktiv i netværket og panelet med fuld damp. Har allerede lavet underudvalg af
panelet til at fokusere på hvordan verdensmålene kommer ind i uddannelserne.

God SHEA (Sexual Harassment, Exploitation and Abuse) proces
•
•

SHEA-arbejdsgruppen har løftet opgaven godt, og et godt stykke arbejde er blevet sat i gang
siden skandalen rullede.
Kollektivt har vi taget dagsordenen til os og taget ved lære.

Folketingsvalg 2019
• Det blev besluttet at Globalt Fokus skulle udgive materiale om hvordan man kunne lave politik
ud fra verdensmålene til inspiration op til Folketingsvalget. Ideerne til materialet kom fra
medlemsorganisationerne og blev samlet til et idékatalog. Rasmus og andre tog idékataloget
med til mange politikere.

Faste repræsentationer:
•
•
•
•

Udviklingspolitisk Råd (UPR) – Rasmus Stuhr Jakobsen og Birgitte Qvist-Sørensen
2030-panelet – Rasmus Stuhr Jakobsen
Verdens Bedste Nyheder – Birgitte Qvist-Sørensen
DIPD – Line Brøgger, AIDS-Fondet

Valg af repræsentanter:
Medlemmerne opstiller kandidater til Globalt Fokus faste repræsentationer i råd, udvalg og
bestyrelser og lignende. Styregruppen beslutter hvem, der repræsenterer/bliver indstillet til at
repræsentere Globalt Fokus.
Kommentarer fra salen:
•

Spørgsmål om øget bevilling er godt eller dårligt ift. uafhængighed af UM – er det blevet
diskuteret i SG?
o Rasmus Stuhr Jakobsen svarer på kommentaren: Nej, det er ikke blevet diskuteret.
Personligt ser Rasmus ikke en problematik i tæthed med UM.
o Peter Christiansen kommenterer: Vi diskuterer det internationalt. Møde med Bond
hvor de fortalte at de kun tager imod 30% fra DFID. Man kunne jo tage den
diskussion i GF.
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Applaus til sekretariatet.
Beretning taget til efterretning af generalforsamlingen

4. Oplæg ved Tanya Cox, Direktør i CONCORD Europe
Vagn Bertelsen introducerer Tanya Cox, direktør i CONCORD Europe. Tanya tager ordet og
lægger op til at hun vil give en præsentation på hvordan hun ser civilsamfundets rolle og EU.
•

•
•
•

-

-

-

-

-

Europe remains the most open continent for civil society. We feel maybe too comfortable. 4%
of the world’s population lives in a country with open civil society (Civicus data). The situation
is changing. We need to reflect on those changes.
How much influence are we really having in DEFCO? Tanya argues that our influence is
decreasing.
Civil society can still make change happen – ordinary people have been putting things on the
agenda. For example, climate change. But is that thanks to us?! Are we maybe too traditional?
Whatever we do and focus on we need to be political. We need to come up with what we think
it should look like. We need to make sure that we add value.

Kommentarer fra salen:
CONCORD Europe are in a process of restructuring and at the same time there are worries of
peoples’ engagement on the broader level. How can you work in concord with civil engagement? I
have been told that you will not focus much in this in the new structure.
There is a saying in journalism: “show it don’t tell it”. The strength of civil society is that we need
to show it, we need to be innovative in showing AND telling. We talk a lot, but the actual actions
behind it is not guided enough.
How do you see the division of tasks between you and the platform in Denmark? This is not
something that is much on our agenda here, but how can we contribute?
Tanya svarer på kommentarerne:
The CONCORD secretariat is not in relation and contact with people itself. It is a secretariat that
brings partners in. We don’t have a public.
We need to understand national platforms and the relationship to the CONCORD/EU context. How
to support GCE, so it focuses all the rest of the work that we do.
Agree to show don’t tell. But not tell – challenge! We need to be more systemic – go to the root
cause. We need to address where the power sits.
I Think we are too generalized. Get out of the sector and talk to people to see what works and what
doesn’t work as well. We need to work with academics – for example development environmental
economists. We need not to think too simplistic about thinks.
All of us needs to work together – EU platform CONCORD and the national platforms need to have
a close relationship. We should sit together with other national platforms who does not sit in an
open space for civil society and listen to what help they need – maybe they have good ideas.
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-

The new strategy in CONCORD secures more open space for discussions and points from
members.

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018 – bilag 2
Følgende punkter blev fremlagt om regnskabet for 2018:
•

Stabiliserende og konsoliderende år for Globalt Fokus

•

Ro på bevilling fra UM: stabilt leje på 6.600.000 kr.

•

Ikke-disponerede midler på 275.577 kr. fra UM-bevilling 2017

•

Løn 2018: 3.998.687 kr. (2017: 3.543.288 kr.)

•

UM-bevillingen 2018 overførte 207.883 til 2019.

•

Samlet regnskab for 2018 viser et overskud i foreningen på 13.272 kr.

•

Egenkapital vokset til 1.305.194 kr. ved udgangen af 2018

•

Årsværk 2018: 6,9

Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.
Regnskabet godkendt af generalforsamling.

6. Orientering om regnskab for indeværende år
Peter orienterede om følgende:
Regnskabet består af to dele: et Danida regnskab og et foreningsregnskab. Man kan ikke lægge de
to regnskaber sammen, da der er nogle poster der fremgår begge steder.
Danida regnskab:
• Bevillingerne for Shea og Civic space har været del af både 2018 og 2019, derfor er der
noget der er overført til 2019
• Lønmidler faktureret til Danida ligger i et fornuftigt lejde.
• Ca. 80.000 DKK tilbage på SHEA bevilling, som er allokeret til SHEA bevillingen.
Foreningsregnskab:
• Verdensmålene plads - ekstern funding – det koster ca. 850.000 at køre verdensmålenes
plads og det er en stor post i et lille regnskab.
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Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Orienteringen taget til efterretning

7. Orientering om optagne nye medlemmer
Siden sidste generalforsamling er følgende organisationer optaget som medlemmer af Globalt
Fokus:
•

Conducive Space for peace

•

Viva Danmark

•

Det Europæiske Hus

•

NepCon

Formanden orienterer om, at Danish Muslim Aid og Frie Bønder også er i gang med
ansøgningsproces, men endnu ikke er optaget som medlemmer.
Derudover er et par organisationer ikke længere medlem af Globalt Fokus af forskellige årsager:
•
•

BØRNEfonden (pga. sammenlægningen)
Genvej til Udvikling
Orienteringen taget til efterretning

8. Indkomne forslag – punktet udgået

9. Forelæggelse af ny strategisk ramme for Globalt Fokus 2020-2023 samt
strategisk diskussion af overordnede prioriteter, retning og pejlemærke –
bilag 3
Punktet blev behandlet i 3 tempi:
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•
•
•

Præsentation af den nye strategiske ramme for Globalt Fokus 2020-2023 af Formand Rasmus
Stuhr (Peter Christiansen præsenterede arbejdsplanen)
Diskussion ved bordene opdelt efter fem temaer
Input til fremtidig retning og pejlemærker for Globalt Fokus arbejde med den strategiske
ramme fra salen

Formanden introducerede strategien.
Processen forud for strategien:
•

•

•

Strategien har været oppe i Styregruppen fire gange. Der har siddet en arbejdsgruppe under
Styregruppen, som har samarbejdet med sekretariatet om strategien. I foråret var der et
Styregruppe strategiseminar.
o I april blev der afholdt et åbent møde for alle medlemmer, hvor det var muligt at give
sit input.
o Styregruppen vedtog strategien i oktober 2019.
o Styregruppen lægger op til generalforsamlingens kvalificering og input til arbejdet
med strategien.
Med vilje at strategien ikke er nede i målbare mål og indikatorer, for at gøre strategien
fleksibel. Øget fleksibilitet er altså blandt andet en mulighed for medlemsindflydelse i
arbejdet med at udføre strategien.
Fire årig strategi og handlingsplaner.

Ti forandringsmål:
•
•
•
•

Består af ti forandrings mål, seks principper og seks temaer
Forandringsmålene omhandler den forskel vi vil gøre for Globalt Fokus’ medlemmer og den
forskel vi vil gøre ude i verden.
De ti forandringsmål, relaterer sig direkte til de seks temaer.
Den nye vision har taget et skridt ’højere op’ på den strategiske stige og længere ud i verden
ift. den sidste vision. Dette er gjort på baggrund af medlemmers ønske.

Seks temaer:
▪
▪
▪
▪

Verdensmål – centralt for Globalt Fokus at Verdensmåls infrastrukturen fastholdes og
viderebygges.
Udviklingssamarbejde - inklusiv humanitære indsatser og nexus som opskaleres.
Et future fit og innovativt civilsamfund
Klima og bæredygtig omstilling – klima er den store kollektive udfordring vi alle sammen
står overfor i dag. Stort ønske fra medlemsorganisationer at der tages fat på denne dagsorden,
blandt andet indenfor mainstreaming af klima i programmer.
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▪

▪

Civilsamfundets råderum – Der er lavet en civilsamfundspulje til civilsamfundets råderum og
med den nye øgede bevillingen giver god mening for Globalt Fokus at fastholde fokus på den
dagsorden.
Ledelse – Der har været gang i svingdøren på siden sidst. Der ligger noget der, som skal tages
fat på. Hvad er det for nogen opgaver vi står overfor og er vi klædt til det? Herunder også
kvinder i ledelse.

Kommentarer fra salen:
•
•

•

•

Flere kommenterede at det humanitære område ikke var repræsenteret nok i strategien.
o Dette blev sidenhen fulgt op i gruppearbejdet.
Der blev kommenteret på GF's rolle i den offentlig debat. At GF skal være en platform og en
brancheorganisation, at Globalt Fokus skal være faciliterende og ikke tale på medlemmernes
vegne. Kapacitetsopbyggende og altså ikke være en organisation i sig selv.
o Rasmus kommenterede, at flere medlemmer mener at GF skal være mere politiske.
o Peter kommenterede at i medlemssurveyen har 83% af medlemmer givet udtryk for
at Globalt Fokus skal opskalere politisk arbejde.
o Dertil blev det kommenteret: mindeligt sige at Globalt Fokus er en forening af
organisationer med meget forskellige mandat og hvad det er for nogle rammer vi kan
arbejde indenfor. Derfor må vi hver især putte ind i foreningen hvad vi mener den
skal indeholde.
Andre kommentarer omhandlede at strategien adresser nye udfordringer, som repræsenterer
en spredning i Globalt Fokus, men at man skal være påpasselig med overlapning med
arbejde andre steder.
En enkelt kommentar nævnte at fokus på at EU mangler - at det er ærgerligt der ikke er
mere fokus på hvordan vi vil arbejde med EU.

Introduktion til diskussion ved bordende opdelt i fem temaer
v. Liv Detlif, Globalt Fokus
Temaer:
-

Verdensmål
Folkelig Forankring
Nexus
Puljen
Klima

Følgende tre punkter skulle diskuteres:
•
•

Hvorfor er det her tema vigtigt?
Hvad vil vi opnå med arbejdet?
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•

Hvad er de centrale principper?

Grupperne fik hver 2 minutter til at rapportere tilbage til plenum om input til fremtidig
retning og pejlemærker for Globalt Fokus fra hver af de fem grupper (der foreligger
egentlige referater)
•

Verdensmål:
o I GF skal vi arbejde med: at opnå større internationalt engagement (herunder i CONCORD).
o Det skal være et mål at lave et initiativ der er kritisk ift. Verdensmålene.
o Facilitering af medlemmernes arbejde – hvad vil det sige at arbejde med verdensmålene, fx
politiske anbefaling ift. Verdensmålene.
o Monitorering – hvor langt er vi egentlig nået?

•

Folkelig forankring:
o Der er brug for en arbejdsgruppe
o Det ligger i vores dna, men vi skal blive bedre til at dele det vi er gode til med hinanden –
større vidensdeling og kapacitetsopbygning af hinanden.
o Stor opbakning til den research og analyse af folkelig forankring
o Vi skal skabe et narrativ og en historie, som ikke kun går på det negative.
o Vi er gode til folkelig forankring. Vi skal bruge den gode historie om det, og bruge det til
den forandring vi gerne vil se.

•

Puljen:
o Projekter støttet af puljen skal bidrage til den strategiske ramme
o Men der skal være mulighed for åbninger for ansøgninger der griber omstændigheder, uden
for strategien.
o Globalt Fokus medlemmer kan søge puljen, men puljen skal bidrage til at styrke det brede
civilsamfund, derfor skal det være muligt at ikke-medlemmer kan gå med.
o Spørgsmål: hvad kan man søge om nu, som man ikke kunne før? Kan man skrive sig ud af
det?
o Der skal snart meldes noget ud – deadline for ansøgning starter snart.

•

Nexus:
o Tema to i strategien skal omskrives.
o Der skal oprettes tre arbejdsgrupper: 1. nexus, 2. konflikt og fredsforskning, 3. en decideret
humanitær arbejdsgruppe. Hvor meget arbejdsgrupperne kommer til at overlappe og hvor
selvstændigt det vil køre skal landes.

•

Klima:
o GF skal have fokus på finansiering. Herunder EU budgetter.
o Mainstream er godt. Vi skal holde øje med at klima bliver koblet til menneskerettigheder og
ulighed.
o Fokus på NDC’er i vores samarbejdslande.
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o Husk oprindelige folk.
Liv Detlif, Globalt Fokus, samler op:
Disse pejlemærker vil blive indarbejdet i de positionspapirer der styrer arbejdet under hvert
fokusområde. Positionspapirerne er levende dokumenter, som opdateres løbende. Arbejdet ud
fra positionspapirerne er forankret i arbejdsgrupper, som er fundamentet for vores arbejde. De
fungerer lidt forskelligt og dynamisk. GF vil investere i multi-stakeholder facilitering næste år.
Arbejdsgrupper:
• Arbejdsgruppen for SDG policy.
• Arbejdsgruppen for SDG kapacitetsudvikling.
• Arbejdsgruppen for Civilsamfundets Råderum.
• SHEA-arbejdsgruppen.
• Innovations-arbejdsgruppen.
• EU-funding-arbejdsgruppen.
• Kvinder i ledelse.
• MMF/NDICI-arbejdsgruppen
• Arbejdsgruppen for Mainstreaming af klima i programarbejde
Netværksgrupper:
• M&E-netværket.
• Uddannelsesnetværket.
• Arbejdsgruppen for global undervisning.
• 2030-netværket.
• Netværk for Konfliktforebyggelse og Fred.
• Ledernetværk.
• Orden i eget hus
Udvalg:
•

Bevillingsudvalget

10. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2020 – bilag 5
Sekretariatsleder, Peter Christiansen, fremlagde hhv. forslag til budget for Globalt Fokus’
DANIDA-finansierede aktiviteter og for foreningen Globalt Fokus.
Budget, Danida:
•
•

Nye midler – derfor to nye ansættelser, hvor to er helt nye stillinger. Hvilket medfører at
lønniveauet vil stige.
Strategisk reserve er til situationer, så som dengang SHEA opstod. Altså til situationer hvor vi
har behov for at organisere os pga. en eller anden omstændighed.

Budget, Foreningen:
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•
•
•

Skruet op for punkter så som hjemmeside, da der skal laves en ny på baggrund af review
anbefalinger.
Forventet overskud på 23.000DKK
Budget fejl: timerne er ikke med i den ene søjle, på den gule linje.

Begge budgetter blev godkendt.

11. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år – bilag 6
Formanden indledte med, at kontingentsatserne forbliver uændret i 2019, og er derfor som følger:
Kategori 1: Organisationer med en årlig omsætning på mindre end 2 mio. kr.
Pris for medlemskab: 550 kr. pr. år.
Kategori 2: Organisationer med en årlig omsætning på mellem 2 og 10 mio. kr.
Pris for medlemskab: 4.400 kr. pr. år.
Kategori 3: Organisationer med en årlig omsætning på mellem 10 og 25 mio. kr.
Pris for medlemskab: 9.200 kr. pr. år.
Kategori 4: Organisationer med en årlig omsætning på mellem 25 og 50 mio. kr.
Pris for medlemskab: 18.000 kr. pr. år.
Kategori 5: Organisationer med en årlig omsætning på 50 mio. kr. eller derover.
Pris for medlemskab: 32.500 kr. pr. år.

De foreslåede kontingentsatser blev godkendt

12. Valg til styregruppe, der skal bestå af 15 medlemmer og 2 suppleanter valgt i
deres personlige kapacitet – bilag 6
Dirigenten indledte til punktet.
Stemmeudvalget bestod af: Emma Byrne og Bjarke Vestergaard fra Globalt Fokus, Mette Müller
Christensen, Danske Handicaporganisationer, og Sandi Rizvic, Danske Studerende Fællesråd.
Der var 12 kandidater til styregruppen. Der skulle vælges 8 styregruppemedlemmer samt 2
suppleanter. Erik Vithner opstillede alligevel ikke op for CISU i stedet opstillede Jeef Bech, der er
faglig leder i CISU.
Rikke Friis, international chef, Dansk Flygtningehjælp stillede op på dagen.
Dirigenten fremlagde stemmeproceduren. Der blev givet stemmer fra 11 til 0 til de 12 kandidater,
hvor 11 blev givet til den højest prioriterede og 0 gives til den lavest prioriterede.
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De opstillede kandidater fik 1 minut hver til at motivere deres kandidatur. Formanden tog tid.
De opstillede kandidater var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Jeef Bech, Faglig leder, CISU
Jacqueline Bryld, International chef, Sex og Samfund
Kirsten Auken, Chef for programafdelingen, Danmission
Kristian Weise, Generalsekretær, Oxfam IBIS
Marie Helmstedt, Chef for International Udvikling, DUF
Mie Roesdahl, Direktør, Conducive Space for Peace
Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef, DMRU
Trine Christensen, Generalsekretær, Amnesty International Danmark
Rikke Friis, International chef, Dansk Flygtningehjælp

De valgte personer til styregruppen:
Valgt for 2 år på generalforsamlingen 20. november 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Jeef Bech, Faglig leder, CISU
Jacqueline Bryld, International chef, Sex og Samfund
Kirsten Auken, Chef for programafdelingen, Danmission
Kristian Weise, Generalsekretær, Oxfam IBIS
Marie Helmstedt, Chef for International Udvikling, DUF
Trine Christensen, Generalsekretær, Amnesty International Danmark
Rikke Friis, International chef, Dansk Flygtningehjælp

Suppleanter med mandat indtil den ordinære generalforsamling 2020:
•
•

Jakob Kronik, leder af international afdeling, Verdens Skove
Jesper Højberg, direktør, IMS

13. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret – bilag 7
Beierholm blev genvalgt som ekstern revisor

14. Eventuelt
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