Referat af Globalt Fokus’ generalforsamling 2021
Onsdag d. 24. november 2021, kl. 13.00-16.00 på Rysensteensgade 3, 1564 Kbh V
Referent: Kamilla Lindgren, Globalt Fokus

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden – bilag 1
Styregruppens beretning
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2020 – bilag 2
Orientering om regnskab for indeværende år
Orientering om optagne nye medlemmer
Indkomne forslag – bilag 3
Forelæggelse af den eksisterende, godkendte strategiske ramme samt rulleplan for det kommende
år som oplæg til strategisk diskussion af overordnede prioriteter, retning og pejlemærker – bilag 4
Oplæg v. Peter Christiansen – Farvel & tak: 5 år hos Globalt Fokus
Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2022 – bilag 5
Fastsættelse af kontingenter for det kommende år – bilag 6
Valg til styregruppe, der skal bestå af 15 medlemmer og 2 suppleanter valgt i deres personlige
kapacitet – bilag 7
Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret – bilag 8
Eventuelt

Oversigt over bilag (link til alle bilag):
1. Forslag til dagsorden
2. Regnskab for 2020 – samlet som ét pdf-dokument, der indeholder
a. Årsrapport
b. Puljeordning
c. Regnskabserklæring
d. Revisionsprotokollat
e. Tiltrædelsesprotokollat
3. Forslag til vedtægtsændringer
4. Globalt Fokus’ strategiske ramme
a. Strategisk ramme 2020-2023 Et samlet og visionært civilsamfund for en bæredygtig og retfærdig
verden – vedtaget 2019
b. Rulleplan 2022
5. Forslag til budget 2022
6. Forslag til kontingentsatser for 2022
7. Dokument ang. opstillede kandidater til valg til Styregruppen
8. Dokument ang. valg af ekstern revisor
9. Referat fra seneste generalforsamling
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I 2021 afholdte Globalt Fokus igen sin generalforsamling fysisk. Grundet Corona-pandemiens
fortsatte rasen, var det også muligt at være med online via Zoom. Tre organisationer benyttede
sig af denne mulighed og var også med i afstemningen til styregruppen, som for alle deltagere
foregik online.

Globalt Fokus’ formand, Rasmus Stuhr Jakobsen bød velkommen til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
Formanden indledte.
Erik Vithner blev indstillet som dirigent og valgt enstemmigt.
Formanden takkede for Eriks tiltræden som dirigent.
Dirigenten præsenterede højbordet, som udover dirigenten selv og formanden på sjælden vis havde
tre sekretariatsledere siddende: nemlig afgående sekretariatsleder Peter Christiansen, som
havde haft sidste dag dagen før; Sara Brandt, som var konstitueret sekretariatsleder i en kort
mellemperiode; samt Mette Müller Kristensen, som var blevet ansat som sekretariatsleder fra 1.
januar 2022 (som indtil d.d. også var siddende næstforkvinde for Globalt Fokus).

2. Godkendelse af dagsorden – bilag 1
Dirigenten berettede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. §4: Indkaldelse sendt ud via email 5,5 uge før og dagsorden med bilag sendt ud 2 uger før.
Første punkt: godkendelse af dagsorden. Forslag om at bytte rundt på punkt 10 og 11 for at få
godkendt kontingenter inden budget. Dirigenten foreslog at man ved generalforsamling 2022
fremsætter forslag om vedtægtsændring, hvor pkt. 10 og 11 fast byttes om, så man ikke behøver
bruge tid på det hvert år.
Dirigenten forklarede, at generalforsamlingen senere skulle stemme på og vælge 10+2 medlemmer
af styregruppen. Dirigenten orienterede om, at kandidater kunne opstille indtil kl. 13.30,
hvorefter den online stemmeseddel skulle færdiggøres.
Dagsordenen blev godkendt af generalforsamlingen med ombytning af pkt. 10 og 11.
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3. Styregruppens beretning – ved Formand Rasmus Stuhr Jakobsen
Dirigent Erik Vithner gav ordet til formand Rasmus Stuhr Jakobsen:
Formanden orienterede om, at sekretariatsleder Peter Christiansen havde opsagt sin stilling efter fem år.
Derefter gennemgik han Globalt Fokus’ arbejde gennem det sidste år under følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det udviklingspolitiske
Nexus og det humanitære område
Verdensmål
Innovation og ’Future fit’
Klima og bæredygtig omstilling
Civilsamfundets råderum
Tech for Democracy
Claim your Space
Ledelse i civilsamfundet
Kapacitetspuljen
Organisatorisk og kommunikativt

Læs den fulde beretning via dette link.
Afslutningsvist præsenterede formanden forsamlingen for Mette Müller Kristensen, som efter god
ansættelsesproces var blevet ansat som sekretariatsleder for Globalt Fokus fra 1. januar 2022.
Tiltrædende sekretariatsleder Mette Müller Kristensen inviteredes til at bruge 5 minutter på at
fortælle forsamlingen om sig selv:
-

Mette fortæller, at hun har været tæt på Globalt Fokus med sine fem år i styregruppen og heraf
tre år som næstforkvinde. Globalt Fokus får en ambitiøs sekretariatschef i Mette med godt indblik
i organisationsverdenen og et skarpt øje for personaleledelse og blik for den politiske verden.
Baggrund hos DUF, Oxfam IBIS og de sidste fem år hos DH. Det er således en del af Mettes
DNA at afkode organisationers interesser, få forskellige aktører til at samarbejde om konstruktive
løsninger og dermed danne et stærkt fælles udgangspunkt. Hun vil have fokus på at fange trends,
så civilsamfundsorganisationerne kontinuerligt bliver udfordret og kan inspirere hinanden. Det
er en fordel, at Mette kender organisationerne og sekretariatet, og hun planlægger henover det
kommende år at tage en runde, hvor hun møder alle medlemsorganisationerne.

Stor applaus til sekretariatet og fem kommentarer fra forsamlingen:
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1. Stor ros til de flotte resultater, men spørgsmål til, om Globalt Fokus favner om for
meget – dermed forslag om at prioritere i de mange arbejdsområder, så man kan
opnå politisk indflydelse på udvalgte områder.
▪ Formanden svarer, at der i hans beretning måske kom for mange detaljer med
under hvert punkt, men at Globalt Fokus fortsat kun har de seks områder,
som strategien udpensler samt de to særbevillinger til Tech for Democracy &
Claim Your Space. Der sker mange aktiviteter under hvert område, men de
løftes i høj grad af arbejdsgrupperne og altså medlemmerne. Derfor er
Globalt Fokus’ ressourcer meget større end sekretariatet. Formanden mener,
at det er godt, at vi er til stede på så mange dagsordener, da vi virkelig skal
kæmpe for vores legitimitet som civilsamfund nu.
2. Cadeau til sekretariatets mange flotte resultater. Imponeret over, hvad der er opnået;
især ift. de resultater ang. UNmute
3. Ros til de mange nye og gamle initiativer og spørgsmål om, hvorvidt
lokaliseringsdagsordenen vil blive prioriteret i 2022.
▪ Formanden svarer, at det vil blive gennemgået under Rulleplan 2022.
4. Globalt Fokus er relevante for mange og favner meget bredt i medlemskredsen. Vil
gerne høre mere om hvad der er i støbeskeen ang. nexus
▪ Det vil vi komme mere ind på ang. rulleplanen
5. Der spørges til den samlede ramme for udviklingsbistanden og om Globalt Fokus har
kritiseret udhulingen af bistanden og de 0,7%
▪ Formanden kommenterer, at vi slås for at komme op på 1% hvert år, men det
lykkedes heller ikke i år. Vi forsøger nu at gå ind i det ved at kræve
additionelle midler til fx klima.
Beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2020 – bilag 2
Følgende punkter blev fremlagt om regnskabet for 2020:
•
•
•
•
•
•

Bevilling på 9.000.000 kr. fra Danida
Herudover udisponerede midler på 807.323 kr. overført til 2021
o Heraf 214.000 kr. til ‘special event’ fra UM
GF endte med et overskud på foreningen på 850.376 kr. – bedre end forventet
Egenkapital ultimo 2020 på 2.272.663 kr.
Løn 2020: 5.400.000 kr.
Årsværk 2020: 9,4 udgjort af sekretariatsleder, 7 AC’ere, seks studentermedhjælpere

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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5. Orientering om regnskab for indeværende år
Peter Christiansen orienterede om følgende:
Regnskabet er lavet internt i Globalt Fokus og opgjort pr 30/9-21. Regnskabet består af to dele: et
Danida-regnskab og et foreningsregnskab.
Danida-regnskab:
● 807.323 kr. overført fra sidste år
● 9 mio. kr. i bevilling og derudover særbevillinger til Claim Your Space & Tech for
Democracy på hhv. næsten 10 mio. kr. over 2 år og ca. 4 mio. kr. i en periode på 10 mdr.
● Vi ligger relativt godt og forventer for nuværende ikke et stort overskud igen.
Foreningsregnskab:
● Budgetteret indtægtsniveau på 9,1 mio. kr.
● Forventet udgiftsniveau 8,9 mio. kr.
● På foreningsregnskabet forventer vi også et større overskud i år, som går i egenkapitalen.
Sekretariatet består af: 1 sekretariatschef, 14 AC’ere (inkl. 2 x barsel) og 8 studentermedhjælpere
I alt årsværk: 17,24
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Orienteringen taget til efterretning.

6. Orientering om optagne nye medlemmer
Siden sidste generalforsamling er følgende organisationer optaget som medlemmer af Globalt
Fokus:
Ingen af medlemmer er til stede, så derfor præsenteres medlemmerne af formanden.
● Støttekomite for Vietnam
● Crossing Borders
● IRCT

Orienteringen taget til efterretning.
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7. Indkomne forslag – vedtægtsændringer – bilag 3
Erik forklarede baggrunden for forslaget til vedtægtsændring, der er fremsat:
De nuværende vedtægter foreskriver, at man mister sin plads i styregruppen ved fx barselsorlov eller
langtidssygemelding, hvor en suppleant i stedet træder ind i styregruppen. Forretningsudvalget
foreslår, at vedtægterne ændres i en retning, hvor de ikke diskriminerer hverken syge eller forældre
på barsel. I forslaget gælder nuværende suppleantordning stadig, hvis et styregruppemedlem mister
tilknytning til en medlemsorganisation. Det nye gælder kun ved orlov, langtidssygemelding og
lignende og vil give FU mandat til at beslutte, hvorvidt det er bedst, at en suppleant tager pågældende
styregruppemedlems plads, eller om styregruppemedlemmet kan komme tilbage i styregruppen (og
evt. sende en observatør i mellemtiden).
Under ”§ 4 Generalforsamlingen – Generelt for styregruppens medlemmer (og suppleanter)”
foreslås følgende ændringer:
Før:
Hvis et styregruppemedlem ophører med at have medlemstilknytning, eller forhindres i
at deltage i styregruppens arbejde på grund af orlov, langvarig sygdom eller lignende,
indtræder relevante suppleant i styregruppen indtil næste generalforsamling
Efter:
Hvis et styregruppemedlem ophører med at have medlemstilknytning indtræder
relevante suppleant i styregruppen indtil næste generalforsamling. Hvis et
styregruppemedlem forhindres i at deltage i styregruppens arbejde på grund af orlov,
langvarig sygdom eller lignende, beslutter forretningsudvalget i dialog med det
pågældende styregruppemedlem/medlemsorganisation om:
1. En relevant suppleant skal indtræde i styregruppen i stedet for det pågældende
styregruppemedlem indtil næste generalforsamling.
2. Det pågældende styregruppemedlem kan komme tilbage i styregruppen, når
fraværet ophører: I mellemtiden har medlemsorganisationen mulighed for at sende
en observatør til de møder, som styregruppemedlemmet ikke kan deltage i.

Generalforsamlingen foreslog, at der blev indsat et ”eller” mellem 1. og 2. i forslaget om ændring.
Således:
Hvis et styregruppemedlem ophører med at have medlemstilknytning indtræder
relevante suppleant i styregruppen indtil næste generalforsamling. Hvis et
styregruppemedlem forhindres i at deltage i styregruppens arbejde på grund af orlov,
langvarig sygdom eller lignende, beslutter forretningsudvalget i dialog med det
pågældende styregruppemedlem/medlemsorganisation om:
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1. En relevant suppleant skal indtræde i styregruppen i stedet for det pågældende
styregruppemedlem indtil næste generalforsamling.
eller
2. Det pågældende styregruppemedlem kan komme tilbage i styregruppen, når
fraværet ophører: I mellemtiden har medlemsorganisationen mulighed for at sende
en observatør til de møder, som styregruppemedlemmet ikke kan deltage i.

Med den ændring i forslaget var der enighed om vedtægtsændringen.
Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt.

8. Forelæggelse af den eksisterende, godkendte strategiske ramme samt
rulleplan for det kommende år som oplæg til strategisk diskussion af
overordnede prioriteter, retning og pejlemærker – bilag 4.a. og 4.b.
Formanden indledte dette punkt og gav derefter opsummering af Globalt Fokus’ strategiske ramme.
● Globalt Fokus har opstillet er 10 forandringsmål og herunder 6 temaer.
o 6 forandringsmål omhandler Globalt Fokus og medlemsorganisationer.
o 4 målsætninger for verden
o 1 vision
Formanden opfordrede alle til at genlæse strategien.
Konstitueret sekretariatsleder Sara Brandt overtog orienteringen og gik over til Globalt Fokus’
rulleplan for 2022, som hun gennemgik under følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdensmål
Det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende arbejde
Et ‘future fit’ og innovativt civilsamfund
Klima og bæredygtig omstilling
Civilsamfundets råderum
Claim Your Space
Tech for Democracy
Ledelse
Kapacitetspuljen

Læs Globalt Fokus’ fulde rulleplan for 2022 via dette link.
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Som tilføjelse til rulleplanen fortæller Sara Brandt om to såkaldte ’Deep dives’, som på temaerne
Nexus og Lokalisering i 2022 vil komme et spadestik dybere og generere ny viden og
erfaringsudveksling på tværs af civilsamfundet. Det er besluttet af styregruppen i efteråret
2021.

Kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen:
1. Der spørges til, om der kan komme flere ord på arbejdet med lokalisering samt engagement.
a. Sara genfortæller om Deep Dive på lokalisering og inviterer alle til at komme med
inputs samt holde øje med invitationen, som sendes til primære kontakter
b. Ang. folkeligt engagement har Globalt Fokus allerede en arbejdsgruppe, som har
taget udgangspunkt i en analyse ift. planlægning af arbejdet fremadrettet. Der er
fokus på samarbejde med andre former for civilsamfund. Sara inviterer interesserede
til at deltage i arbejdsgruppen.
2. Kommentar om, at der er nogle tilgange til arbejdet i Globalt Fokus, som er grebet rigtig
godt an. Det er imponerende.
3. Ros til de vigtige emner, der vil blive grebet an i 2022. Det er godt, at samarbejdet med UM
også går godt, men der er en balancegang ift. hvor meget vi skal lade os styre af UM. Vi skal
hele tiden tænke på, hvor meget Globalt Fokus skal være UMs forlængede arm og om det
gør det sværere også at være kritisk.
a. Sara er enig og siger, at Globalt Fokus gerne vil stå i front og være dem, der tager
knubs på vegne af medlemmerne. Sara opfordrer alle til virkelig at bruge Globalt
Fokus som spydspids.
4. Der spørges til, om der er kommet afklaring på om den geografiske afgræsning af Claim
Your Space-puljen fortsætter efter pilotfasen.
a. Globalt Fokus er enige i kritikken af den geografiske afgrænsning, som hidtil har
været Palæstina, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar og Afrika syd for Sahara. Det
er en hovedprioritet for Globalt Fokus at få udvidet det geografiske område ved en
evt. ny Claim Your Space-bevilling fra 2023.
5. Tak for omfangsrig og flot rulleplan. Spørgsmål til de nævnte målsætninger på demokrati og
menneskerettigheder: Betyder det at Globalt Fokus allerede nu ved, at der kommer nogle
målsætninger, som organisationerne kan holde deres arbejde op imod?
a. Globalt Fokus har inviteret UM med i workshoprækken. UM skal lave
udmøntningsdokumentet primo 2022, så derfor er det rigtig god timing, at Globalt
Fokus afholder denne workshoprække nu.
6. Tak for spændende planer – Globalt Fokus er Fit for Fight, men hvilken fight er vi fit for? Er
vi bare en sparringspartner for UM? Ser vi kriserne i øjnene? Hvis det er sidstnævnte, så er
vi nok ”lidt på røven”. Danmark er enormt usolidarisk, vi er omringet af kriser. Hvordan kan
vi bryde ud af NGO-osteklokken og bygger bro ind til politikerne og andre
civilsamfundsaktører?
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a. Globalt Fokus forsøger at operationalisere nogle af de her tanker, som vi er enige i. I
PA-arbejdsgruppen forsøger vi fx at se på, hvordan vi bliver bedre til at få politisk
indflydelse.
7. Hvordan laver Globalt Fokus pushback på de forskellige klimadagsordener, der bliver
underprioriteret politisk? Kan vi være fagligt skarpe og levere inputs til det politiske niveau?
a. Globalt Fokus’ erfaring viser netop, at det at servere faglige inputs og servere
løsninger er det rigtige tag ift. at få indflydelse. Ministerierne har faktisk brug for os
til at gøre netop det. Det er her virkelig vigtigt, at medlemmerne kommer på banen
og går aktivt ind i arbejdsgrupperne, så vi kan repræsentere alle og få de bedst
mulige løsningsforslag.

9. Oplæg v. Peter Christiansen – Farvel & tak: 5 år hos Globalt Fokus
Som afslutning på sine fem år som sekretariatsleder holdt Peter Christiansen oplæg for
generalforsamlingen om civilsamfundets rolle, betydning og visioner.

10. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år – bilag 6
Formanden indledte med et varsel om, at kontingenterne vil stige fra 2023, hvilket der skal stemmes
om ved generalforsamlingen 2022. For nu meldte formanden om, at kontingentsatserne
forbliver uændret i 2022, og derfor vil være 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 ved afstemning.
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11. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2022 – bilag 5
Peter Christiansen forklarede budget 2022: Vi opererer med den nye budgetmodel fra UM og derfor
er der nogle ændringer ift. sidste år fx ift. at vi ikke længere kan overføre overhead. Der er færre
midler til UM-aktiviteter. 2022 er et pilotår, og vi forudser, at der vil blive præsenteret et revideret
budget 2022 midt i året, som er mere retvisende.
Dirigenten foreslår, at man ikke præsenterer det fulde budget på slideshow, men udvælger nøgletal
næste år.
Ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål. Budgetforslaget er enstemmigt vedtaget.

12. Valg til styregruppe, der skal bestå af 15 medlemmer og 2
suppleanter valgt i deres personlige kapacitet – bilag 7
Dirigenten indledte til punktet.
Der var 13 kandidater til styregruppen. Der skulle vælges 10 styregruppemedlemmer samt 2
suppleanter.
De opstillede kandidater fik 1 minut hver til at motivere deres kandidatur.
Afstemningsregler:
•
•

•
•
•

Hver medlemsorganisation kan udfylde maks. én digital stemmeseddel. Scan QR-koden
på organisationens stemmeseddel én gang (uddelt i kuvert).
Alle stemmeberettigede skal angive den prioriterede rækkefølge af alle opstillede
kandidater. Kandidaterne rangeres med højest prioriterede øverst (level 1) og lavest
prioriterede nederst (level 12)
Der skal vælges ti (10) personer til styregruppen & to (2) suppleanter.
De ti personer, der opnår højest rangering opnår valg til Styregruppen.
De personer (max to), der ikke opnår valg, er suppleanter for en etårig periode i
prioriteret rækkefølge pba. rangering.

De opstillede kandidater var:
•
•
•
•

Jacqueline Bryld, International chef, Sex og Samfund
Jeef Bech, Sekretariatsleder, CISU
Jesper Højberg, Direktør, IMS
Jonas Vejsager Nøddekær, International Direktør, Folkekirkens Nødhjælp
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristine Mærkedahl Jensen, International Souschef, Red Barnet
Lise Johansen, Direktør, Kvinderådet
Mads Klæstrup Kristensen, Adm. Direktør, SOS Børnebyerne
Marie Helmstedt, Chef for International Udvikling, DUF
Peter Blum Samuelsen, Sekretariatsleder, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU)
Rasmus Grue Christensen, Direktør, DIGNITY
Rikke Friis, International chef, Dansk Flygtningehjælp
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Trine Pertou Mach, Politisk Chef, Oxfam IBIS

Stemmeudvalg:
•
•
•
•

Elina Nielsen, FIC
Line Sommer, PlanBørnefonden
Mette Vinqvist, NepCon/Preferred by Nature
Emma Byrne, Globalt Fokus

Kamilla Lindgren fra Globalt Fokus præsenterede resultaterne fra SurveyMonkey for
stemmeudvalget. Stemmeudvalget var enige om resultaterne.
De valgte kandidater til styregruppen:
Følgende kandidater er valgt til styregruppen med mandat indtil generalforsamling 2023 (alfabetisk
rækkefølge):
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacqueline Bryld, International chef, Sex og Samfund
Jeef Bech, Sekretariatsleder, CISU
Jesper Højberg, Direktør, IMS
Jonas Vejsager Nøddekær, International Direktør, Folkekirkens Nødhjælp
Kristine Mærkedahl Jensen, International Souschef, Red Barnet
Lise Johansen, Direktør, Kvinderådet
Marie Helmstedt, Chef for International Udvikling, DUF
Rikke Friis, International chef, Dansk Flygtningehjælp

Følgende kandidater er valgt til styregruppen med mandat indtil generalforsamling 2022 (alfabetisk
rækkefølge):
•
•

Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Trine Pertou Mach, Politisk Chef, Oxfam IBIS

Følgende er suppleanter indtil 2022:
•

Rasmus Grue Christensen, Direktør, DIGNITY (1. suppleant)
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