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Referat af Globalt Fokus’ generalforsamling 2020 

Tirsdag d. 24. november 2020, kl. 13.30-17.00 på Zoom (check-in 13-13.30) 

Referent: Emma Byrne, Globalt Fokus (redigeret jf. videooptagelse af Kamilla Lindgren, Globalt Fokus) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og digital ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden – bilag 1 

3. Styregruppens beretning  

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2019 – bilag 2 

5. Orientering om regnskab for indeværende år 

6. Orientering om optagne nye medlemmer 

7. Indkomne forslag – bilag 3 

a. Vedtægtsændringer 

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 

9. Oplæg om Globalt Fokus’ arbejdsgrupper – bilag 5 

10. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2021 – bilag 6 

11. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år – bilag 7 

12. Valg til styregruppe, der skal bestå af 15 medlemmer og 2 suppleanter valgt i deres personlige 

kapacitet – bilag 8 

13. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret – bilag 9 

14. Eventuelt  

 
Oversigt over bilag: 

 
1. Forslag til dagsorden 

2. Regnskab for 2019 

a. Årsrapport 2019 

b. Puljeregnskab 2019 

c. Revisionsprotokollat Årsregnskab 2019  

d. Revisionsprotokollat Årsregnskab 2019 ajourføring 

e. Ledelsens regnskabserklæring 

f. Revisionsberetning Pulje 

3. 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 2021 

5. Oversigt over arbejdsgrupper  

6. Forslag til budget 2021 

7. Forslag til kontingentsatser for 2021 

8. Dokument ang. opstillede kandidater til valg til Styregruppen 

9. Revision 

http://www.globaltfokus.dk/
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a. Dokument ang. valg af ekstern revisor 

b. Oplæg til samarbejde mellem Deloitte og Globalt Fokus 

10. Referat fra seneste generalforsamling 

I 2020 afholdte Globalt Fokus sin generalforsamling online via Zoom. Dette grundet Corona-

pandemien med stigende smittetryk omkring København i efteråret. Med en digital 

generalforsamling sikredes alle medlemsorganisationer lige adgang til den demokratiske 

proces. Medlemmer uden adgang til internet/laptop/Zoom blev inviteret ind på sekretariatet i 

Rysensteensgade, hvor sekretariatet kunne hjælpe. Ingen gjorde brug af dette tilbud.  

Inden mødet officielt blev åbnet gennemgik Lotus Danst, som senere blev indstillet som digital 

ordstyrer for generalforsamlingen, de digitale spilleregler. Reglerne blev præsenteret som 

følgende: 

● Få ordet ved at klikke på ’Raise Hand’ - ikke ved at skrive i chatten eller fysisk løfte hånden. 

Når du får ordet skal du ’unmute’ dig og evt. tænde dit kamera. Når du har talt, skal du 

huske at unmute dig igen.  

● Vær opmærksom på, at generalforsamlingen optages gennem Zoom. Videoen af de talende 

samt lyd lagres. 

● Husk at holde dit kamera tændt og din mikrofon slukket, når du ikke har ordet 

● Kun én fra hver organisation har stemmeret 

● Stemmeberettigede ændrer skærmnavn til: *organisationsnavn – dit navn. Er du ikke 

stemmeberettiget skal du ikke have en * foran dit navn 

● Ved afstemninger, som fysisk ville foregå med røde/grønne sedler, bruger vi her knapperne 

”yes”, ”no” og ”go slower”. Yes = grøn seddel, no = rød seddel, go slower = blank stemme.  

● Valget til styregruppen foregår via SurveyMonkey. Stemmeberettigede deltagende 

repræsentanter fra medlemsorganisationerne modtager link til afstemning omkring kl. 14. 

Linket kan kun bruges én gang og indsendte besvarelser kan ikke ændres 

● Skriv til Lotus Danst i chatten ved generelle spørgsmål og spørgsmål til dirigenten, som ikke 

kræver, at du får ordet 

Globalt Fokus’ formand, Rasmus Stuhr Jakobsen bød velkommen til den anderledes 

generalforsamling og takkede CISU for hjælpen med det digitale set-up.  

 

1. Valg af dirigent  

Formanden indledte. Reglerne for afstemning blev gennemgået af Lotus Danst.  

Vagn Bertelsen blev indstillet som dirigent og valgt enstemmigt i den digitale afstemning. 

http://www.globaltfokus.dk/
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Formanden takkede for Vagns tiltræden som dirigent igen i år. For at få mødet til at køre optimalt 

digitalt, var det nødvendigt at vælge en digital ordstyrer. 

Lotus Danst blev indstillet som digital ordstyrer og valgt enstemmig i den digitale afstemning,  

 

2. Godkendelse af dagsorden – bilag 1 

Dirigenten berettede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. §4: Indkaldelse sendt ud 6,5 

uge før tid 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 forklarede, at generalforsamlingen senere skulle stemme på og vælge halvdelen af 

styregruppen: Det er aftalt at man kan opstille til kl. 14. Peter Blum Samuelsen er kommet på 

listen over opstillede siden bilaget er sendt ud. Der er derfor ni opstillede indtil videre; det er 

nok til at vælge syv medlemmer af styregruppen samt to suppleanter. Gennemgang af 

afstemning gennemgås efter formandens beretning, sådan at det er muligt at stemme, hvis 

man er nødt til at gå inden afstemningen på mødet.  

Dagsordenen blev godkendt af generalforsamlingen  

 

3. Styregruppens beretning – ved Formand Rasmus Stuhr Jakobsen 

Dirigent Vagn Berthelsen gav ordet til formand Rasmus Stuhr Jakobsen:  

 

I dette særlige år, som gerne snart må være ovre, startede vi året med én rulleplan og sluttede 

med en anden, grundet den globale pandemi. Det følgende er de samme punkter, som er i 

strategien. 

 

COVID-19 

● GF har måtte omstille sig og bruge ressourcerne anderledes. Det har vi gjort igennem en 

stribe undersøgelser og spørgsmål til medlemmer om, hvilke behov der har været for at 

Globalt Fokus kunne gøre positiv forskel. Dette har formet det arbejde, Globalt Fokus har 

kastet sig over. Konkret har der været øget dialog med UM om hjælpepakker til danske 

civilsamfundsorganisationer, artikler og debatindlæg om konsekvenserne af pandemien.  

 
Verdensmål 

http://www.globaltfokus.dk/
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● GF er sekretariat for 2030-panelet, der rådgiver 2030-netværket på Christiansborg. Godt 

for GF, da vi kan være med til at sætte dagsordener. Godt at sidde i den rolle. 

● Vi har været med til at lancere ’Vores mål’-rapporten – oversættelse af VM til danske 

politik, så man kan begynde at lave verdensmålspolitik i DK. For er vi nu verdensmestre på 

alle mål i DK? Derudover møder med Finansministeren med 39 anbefalinger.  

● Medlemmerne kender nok til Spotlight rapporten (civilsamfundets ”watch dog”-rapport): 

den har vi også lavet i år. 

● Webinarserie i samarbejde med Finansministeret som input til ny handlingsplan på 

verdensmålene 

 

Det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende arbejde  

● GF har sat gang i dette arbejdsområde. 

● Etablering af nexus-arbejdsgruppe og indmeldelse i ICVA  

● Arbejdsgruppen vil skrue op for tempo i 2021  

Future fit civilsamfund 

● Fremtidsværksteder afholdt i juni: 5 værksteder (fremtidens demokrati, bæredygtig 

økonomi, grøn global genstart, global sundhed og lige rettigheder). God deltagelse, 

omkring 100 deltagere, UM og andre partnere. Har givet outputs på de fem tematiske 

områder og indgår i det arbejde vi giver til den nye hum- og udviklingspolitiske strategi. 

Klima og bæredygtig omstilling 

● Høringer  

● Idékatalog til humanitær og udviklingsstrategi  

● Mainstreaming af klima – humanitært og udviklingsprogrammer – greb til klima 

mainstreaming  

● Fuld damp under de arbejdsgrupper, der ligger på den grønne dagsorden. 

Civilsamfundets råderum 

● Støtte civilsamfundskampagne af civic space-arbejdsgruppe, støtte civilsamfund i Syd 

under pandemi 

● Fælles kronik i Berlingske 

● Anbefalinger til udviklings- og udenrigsministeren 

● Kampagne på sociale medier  

● Stor succes ang. High Level Political Forum på civilsamfundets inddragelse i den proces. Vi 

blev bekymret, da møder blev aflyst pga. pandemi; bekymret for eksklusion af 

civilsamfund. Globalt Fokus udarbejdede fælles brev med 460 andre organisationer fra 115 

lande. Vi har bl.a. skrevet til den danske FN-mission i NY, som har svaret, at den 

civilsamfundsmobilisering, vi har lavet, har mobiliseret 60 regeringer til at forpligte sig til at 

forbedre civilsamfundsdeltagelse i HLPF-processen. Stor succes!  

http://www.globaltfokus.dk/
https://www.icvanetwork.org/
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● Pt. koordinerer vi et netværk ved den danske mission i NY – en stribe webinarer om 

inklusion af civilsamfundet i FN-processer. Outcomet bliver et non-paper til FN’s 

generalsekretær. 

Ledelse  

● Sidste år da vi snakkede om det var det på baggrund af en fyringer af ledelseslaget i vores 

sektor. Nu begynder vi at blive konkrete på uddannelsesforløb til næste år, så vi kan blive 

endnu dygtigere. Det er ikke kun til ledere, men også til bestyrelsesmedlemmer. 

En ny udviklingspolitisk strategi 

● Vi tog initiativ med stormøde i januar  

● Fysisk møde i september med deltagelse fra globale Syd, ordførere, private virksomheder 

og embedsmænd fra UM. Godt møde med en masse konkrete inputs til arbejde. Fortsætter 

i arbejdsgrupper under GF, herunder i den nye arbejdsgruppe Public Affairs-arbejdsgruppe  

FAK proces  

● UMs forsøg på at skabe transparens i budgetter  

● GF kørt processen på vegne af medlemmer med godt resultat  

Ny udviklingsminister  

Vi har sagt tillykke og Formand og Sekretariatsleder har inviteret sig selv til møde hos ministeren. 

 

Dirigenten takker for gennemgangen. Det skal ikke godkendes, men kommentarer og spørgsmål er 

velkomne.  

Kommentarer fra deltagere: 

● Kristian Weise, Oxfam Ibis: Relativt ny i styregruppen - siden sidste år. Det er en fornøjelse 

at arbejde sammen med sekretariatet; Peter og holdet. Vil pointere at punkterne i 

beretningen jo kommer fra sekretariatet. Har selv været med i ledelsesudviklingen. Kristian 

vil bare tage chancen for at give et stort kompliment til det store arbejde. Det er ikke ideer 

og gode initiativer, der mangler hos sekretariatet.  

● Else Hanne, UFF Humana: Fantastisk imponerende, hvad Globalt Fokus har nået på trods 

covid-19. Rigtig flot arbejde og tusind tak. 

● Jesper Højberg, IMS: Er selv suppleant til styregruppen. Sekretariatet skal have credit for at 

finde den rigtige balance og for at finde de rigtige prioriteter. I har formået at fastholde 

beskyttelse af civilsamfund og klimadagsordenen, på trods af andre presserende 

dagsordener. Betydningen af et frit civilsamfund er virkelig blevet tydelig under 

pandemien. Vi har et utroligt dygtigt sekretariat hos GF, som hele tiden balancerer 

prioriteter i den strategiske ramme helt rigtigt.  

Beretning taget til efterretning af generalforsamlingen.  

http://www.globaltfokus.dk/
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Stor applaus til sekretariatet.  

Inden næste punkt, præsenteredes stemmereglerne og de opstillede kandidater til styregruppen: 

Regler: 

● Hver medlemsorganisation kan udfylde maks. én digital stemmeseddel. Hvert unikke link 

kan kun benyttes én gang. 

● Alle stemmeberettigede skal angive den prioriterede rækkefølge af alle opstillede 

kandidater.  

● Kandidaterne rangeres med højest prioriterede øverst (level 1) og lavest prioriterede 

nederst (level 9) 

● Der skal vælges syv (7) personer til Styregruppen. De syv 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: 

● Andreas Gylling Æbelø, Direktør, AIDS-fondet  

● Jacob Fjalland, International Conservation Director, WWF 

● Jakob Kronik, leder af international afdeling, Verdens Skove 

● Jesper Højberg, direktør, IMS 

● Mette Müller Kristensen, International Chef, Danske Handicaporganisationer  

● Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef, DMRU (fremgår ikke af bilag) 

● Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark  

● Signe Lund Christensen, Kommunikationschef, ADRA 

● Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke 

Stemmeudvalg: 

● Dirigent Vagn Berthelsen 

● Referent Emma Byrne, Globalt Fokus 

● Sabine Christensen fra FIC 

● Karen Falk Mygind fra PlanBørnefonden 

● Kamilla Lindgren, Globalt Fokus, præsenterer den digitale optælling for stemmeudvalget 

 

 

 

http://www.globaltfokus.dk/
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4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2019 

– bilag 2 

 
Følgende punkter blev fremlagt om regnskabet for 2019: 

● Bevilling på 6.600.000 kr. fra Danida 

● Herudover ikke-disponerede midler på 207.883 kr. overført til 2019 

● GF afsluttede de to ekstrabevillinger til PSEAH og Civic Space (2018-19) 

● GF endte med et overskud på foreningen på 117.093 kr. – bedre end forventet og 

budgetteret 

● Egenkapital ultimo 2019 på 1.422.287 kr. hvilket er lidt større end nogen anbefaler, men det 

er vores overbevisning, at det er godt at have lidt ekstra stående i disse skrøbelige tider. 

● Løn 2019: 4.377.066 kr.  

● Årsværk 2019: 6,9 udgjort af sekretariatsleder, seks AC’ere, 2-3 studentermedhjælpere 

Ingen spørgsmål eller kommentarer fra deltagere. 

Regnskabet blev godkendt af den generalforsamling. 

 
 

5. Orientering om regnskab for indeværende år  

Peter orienterede om følgende:  
 
Opgjort pr 30/9-20. 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:  

● 214.000 kr. overført fra sidste år  

● 9 mio. kr. i bevilling for første gang i år 

● Formodning om, at vi overfører noget mere fra 2020-2021 pga. pandemien  

● Budget på puljen 1,7 mio. kr.: På denne opgørelse er puljerunden ikke kørt endnu (oktober 

20). 

 
Foreningsregnskab:  

● Budgetteret indtægtsniveau på 7,958 mio. kr. 

● Forventet udgiftsniveau 7,935 mio. kr. 

● Budgetteret med, men ikke afholdt, Verdensmålene Plads 2020. Vi nåede at bruge 147.000 

kr. inden aflysningen og har fået 154.820 kr. i indtægter. 

● Vi kommer til at ligge som på budgettet eller lidt bedre. Ikke flere store udsving den sidste 

del af året, udover lønmidler.  

http://www.globaltfokus.dk/
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● Lønmidler er steget, da vi har ansat efter den nye bevilling (klima, nexus, innovation 

primært)  

 
 
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. 

● Dansk Folkeoplysnings Samråd 

● LØS (landsforening for økosamfund) 

● EuroMed Rights  

 

Derudover er et par organisationer ikke længere medlem af Globalt Fokus af forskellige årsager: 

● Dansk Vietnamesisk Forening 

● Masanga 

 

Orienteringen taget til efterretning 

Formanden konstaterer, at trenden fra tidligere år fortsættes: at der er flere medlemmer, der 

melder sig ind end ud.  

 

7. Indkomne forslag – vedtægtsændringer – bilag 3 

29 stemmeberettigede deltagere. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal.  

Rasmus præsenterer de tre vedtægtsændringer indstillet af formandskabet: Grundet vedtagelsen 
af en ny strategisk ramme i 2019 med ny vision og formål, foreslås følgende vedtægtsændringer: 
 

 

http://www.globaltfokus.dk/
https://www.dfs.dk/
https://okosamfund.dk/
https://euromedrights.org/about-us/who-we-are/
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Forslag til vedtægtsændringer 1 

 

 

Forslag til vedtægtsændringer 2 

 

http://www.globaltfokus.dk/
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Forslag til vedtægtsændringer 3  

 

 

Dirigenten opsummerer: De sidste to er udelukkende konsekvensændringer pga. den nye 

strategiske ramme, sådan at ordlyden er retvisende efter den nye strategiske ramme blev 

vedtaget forrige år. Det er den første ændring som sådan også, men der kan være synspunkter 

på udeladelsen af punktopstillingen i vedtægterne. Der var ikke nogen kommentarer eller 

spørgsmål ang. dette. Derfor foreslår Vagn, at de tre afstemninger slås sammen. Dette er der 

fortsat ingen kommentarer til.  

Der er 28 stemmer for, ingen stemmer imod. Vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt. 

 

 

 

 

http://www.globaltfokus.dk/
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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 opfordrer alle til at genlæse strategien.  

Sekretariatsleder Peter Christiansen overtager orienteringen og går over til Globalt Fokus’ 

rulleplan for 2021:  

● 13 sider lang rulleplan sendt til Danida i oktober.  

● Seks temaer lagt ud i 14 outcomes og herunder delmål. 14 outcomes, som vi skal levere på 

for at matche målene for de seks temaer.  

● Derudover er der principper for, hvordan Globalt Fokus skal arbejde: 

o Vi vil skabe stærke engagerende fortællinger, der mobiliserer og leder til handling 

o Vi vil arbejde for transition og vedvarende forandringer 

o Vi vil opbygge tillid til civilsamfund, organisationer og indsatser 

o Vi vil indgå alliancer og partnerskaber – og samtidig holde fast i vores værdier og visioner 

o Vi vil samle det danske civilsamfund. 

o Vi vil indenfor ethvert tema arbejde fokuseret med både kapacitet og policy. 

● Vi bruger tid på at diskutere, hvordan vi kan arbejde med disse principper.  

o De seks principper er værdibaserede og strategiske tilgange vi arbejder med, de er 

også nævnt i rulleplanen.  

● Der står i starten af rulleplanen, at man ikke kan regne med, at vi laver det der står i 

rulleplanen. 2020 har vist os, at der kan ske mange ting, der gør, at der skal omprioriteres 

og sættes ind på nye områder. Vi må forvente at 2021 også bliver påvirket. Så på trods af 

de fastlåste outcomes, så må der være en agilitet. Der vil være projekter og processer, som 

vi slet ikke kan forestille os hvad er, som vi vil arbejde med i 2021.  

http://www.globaltfokus.dk/
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● Alle 14 outcomes er der relaterede arbejdsgrupper til. Peter opfordrer alle medlemmer til 

at deltage, hvor det er relevant.  

● På side 7 står der, at vi vil arbejde på en ny dansk udenrigspolitisk og udviklingspolitisk 

strategi, hvor vi allerede er i fuld gang med at sætte vores mærke på. Derefter kommer 

SPA.  

● Der vil komme mere fokus på nexus, hvor der allerede sker meget og det vil fortsætte i 

2021.  

● Vi har lavet en del arbejde på engagementsdagsorden. Vi fik lavet en analyse af folkelig 

deltagelse, som ikke er blevet publiceret endnu pga. Corona-lockdown, men der er nedsat 

en arbejdsgruppe og vi har dialog med Danida. Vi vil som sektor arbejde meget systematisk 

og politisk med folkelig forankring og deltagelse. CISU har arrangement på torsdag om 

samme tema.  

● Klimadagsordenen er en af vores nye dagsordener. Noget af det vi gør færdigt snart er 

klimamainstreaming i programmer. Dette bliver lagt ud til inspiration til alle medlemmer.  

● Civilsamfundets råderum: Dialog med UM om rapid response-mekanisme, det har taget 

snart to år, så nu kalder vi den ikke længere ’rapid’, men derimod ’Claim your space’ - 

måske den vil blive forsinket igen pga. ny minister. Men det forventes, at den kickstartes i 

starten af næste år. Den skal løbe over de næste to år.  

● Vi har også søsat stort projekt om en ny ledelsesfilosofi; der er behov for at vi tør sætte os 

selv mere i spil, da vi har massere at byde på. Det vil vi prøve at få nailet i nogle 

masterclasses. Det er ikke kun for medlemmer, men for hele civilsamfundet. Det kommer 

på banen i løbet af januar/februar. 

Kommentarer/spørgsmål fra deltagerne til strategisk ramme og rulleplan:  

● Jakob Harbo, Røde Kors: Ser ikke nogle ændringer i arbejdsplanen efter hvad der har 

ændret sig efter COVID-19. Hvordan vil Globalt Fokus agere ift. det? 

o Peter svarer: 

▪ Vi vil kigge på finansieringsmodeller og fremtidige finansieringsformer. 

▪ Remote monitorering vil vi også kigge på. 

▪ Fremtidsværksteder – en anden runde – hvordan kan vi se perspektiverne 

rulle sig ud i fremtiden  

▪ Følge hjælpepakker til dørs ift. dialog med UM  

▪ Men vi har valgt at holde fast i outcomes i rulleplan, men med agilitet til 

andre indsatser.  

● Anna Villumsen, Kvinderådet: Har deltaget i arbejde hos Globalt Fokus om ligestilling, men 

kan ikke se noget om det i Rulleplan. Vil ligestillingsarbejdsgruppen spille ind i de andre 

arbejdsområder? Mest i forhold til det politisk strukturelle niveau. 

o Peter svarer: 

http://www.globaltfokus.dk/
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▪ Ligestilling vil tænkes ind i ledelsessporet, men arbejdsgruppen må generelt 

gå ind og italesætte, hvad der skal være fokus på - og arbejdsgrupper kan gå 

ud på egne vegne og udtale sig. Arbejdsgruppen kan godt definere udvalgte 

arbejdsområder.  

▪ Enig i at det i sig selv er et vigtigt område som skal prioriteres, men også at 

det er et tværgående tema, som skal spille ind i de andre områder.  

● Peter, DMRU: Stiller spørgsmål til Rapid Response-mekanismes formål og ansøgerkreds. 

o Peter svarer: 

▪ Der har siddet en arbejdsgruppe taskforce af medlemmer i Globalt Fokus og 

ansøgerkredsen. Formålet er at vi kan understøtte folk der kæmper for 

retfærdighed i nogle udvalgte lande, som Danida har defineret. 

Ansøgerkredsen er alle medlemmer af CISU og Globalt Fokus  Kriterier for at 

man med kort varsel kan få nogle midler til at støtte sine partnere. Oveni 

det er der en del af puljen der bliver brugt præventivt – proaktive analyser 

af mønstre af civic space. 

● Jeef Bech, CISU: Civilsamfundspolitikken er lagt i graven 1/1. Spørgsmål til side 5 i 

rulleplanen: Hvordan tænker i at medlemmer kan komme med ind og påvirke den proces 

så det ikke kun er embedsværk og politikere?  

o Peter svarer: 

▪ Helt enig. Vi vil lave en række høringer om den strategiske proces, og der vil vi 

ret hurtigt få klarlagt om civilsamfundsstrategien/politikken vil blive indeholdt i 

den nye udviklingspolitiske strategi og dermed få substantielt mere indhold end 

den tidligere har fået. Vi vil lægge det over i Public Affairs -arbejdsgruppen ift. 

vores key take-aways. Både CISU og Globalt Fokus har skrevet ind til UM ang. 

temaer for civilsamfundspolitikken. I Globalt Fokus har vi lanceret den ide, at 

civilsamfundet er den drivende kraft for at bevare, forankre og forsvare de 

demokratiske institutioner vi har. Vi ser angreb på civilsamfundet fra 

nationalistisk struktur synkroniseret i mange lande verden over. Den 

synkronisering kræver modsvar ift. at forankre nogle stærke politiske strukturer. 

Derfor bør UM også understøtte et mere risikovilligt og alliancestyret 

civilsamfund. Det vil være et af vores hovedpunkter i vores respons til strategi 

og civilsamfundspolitik. Rent konkret vil vi fokusere på åbne høringsrunder, hvor 

Danida kan komme. Det er noget vi skal arbejde hårdt for at få ind i de 

formater, der bliver tilgængelige. 

● Tim Whyte, MS: Hvordan forankrer vi det internationale arbejde bedre i det danske 

civilsamfund i det hele taget? Kvinders rettigheder: Der kunne vi blive bedre til at gribe an 

til de tendenser og skabe interesse for vores arbejde internationalt og forankre det 
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internationale udsyn i det danske civilsamfund. Nogle gange er vi en underlig bobbel i GF, 

men de kan være afskårne ift. de tematikker der arbejdes med internationalt.   

o Peter svarer: 

▪ I Globalt Fokus har vi arbejdet på flere ting for at samle det danske 

civilsamfund fx med civilsamfundets fællesdag og NGO-huset. Vi skal forsøge 

at finde fælles alliancer, diskussioner og principper/værdier vi kan gå ud 

med sammen og sikre større samhørighed og grundlæggende politiske 

dagsordener. Tiden er moden til det nu. Vi driver nogle fælles platforme, 

som der er god energi i. Noget kører stadig, noget er lagt ned pga. Corona. 

Hvordan kan puljerne fx sættes dagsordener fælles for hele civilsamfundet? 

Opbygning af infrastruktur for civilsamfundet vil være vejen frem for fælles 

dagsordener.  

● Karen Falk Mygind, PlanBørnefonden: Takker for stort arbejde de seneste år og det 

kommende. Undrer sig over tre forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med klima: 

o Peter svarer:  

▪ Det er der flere der spørger om.  

▪ Klima mainstreaming er meget teknisk. Hvordan meainstreamer vi klima i 

programplanlægning. Sida har allerede lagt det ind i compliance mekanisme, 

så det er noget vi regner med kommer i DK. Det er meget teknisk, hvor vi 

kommer med en række anbefalinger, hvor i så kan bruge dem som i har lyst 

til. Tæt dialog med Danida, da vi også formodentlig kommer med sådan et 

krav fremadrettet som præmis for at søge hos dem. Program-folk 

▪ Klimafinansiering er sammen med 92-gruppen, store internationale 

finansieringsdagsorden af klimafinansiering – politisk pres på 

finanslovsdiskussionen – væsentlig forskel på mianstreaming gruppen. 

Policy-folk. 

▪ Arbejdsgruppen for klimaudviklingspolitisk: fordeling med 92-gruppen – 

hvordan kan vi arbejde politisk med klima og hvordan forbinder vi 

klimakrisen med andre kriser.  

▪ Nogle af disse vil også blive lagt sammen og noget vil blive lukket ned. 

Grupper opstår ad hoc og derfor opstår nogle gruppe på en specifik måde. 

Arbejdsgrupper skal være klart defineret og derfor har vi set en stigning i 

arbejdsgrupper. Kontakt Sarah Johansen fra Globalt Fokus sekretariatet.  

● Jesper Højberg, IMS: Deltager selv i udviklingen af ledelsesfilosofi i civilsamfundet: Vil du 

røbe lidt, Peter? Ændringer i den måde vi opfatter os selv ledelsesmæssigt? Risikovilje, 

sætte os selv i spil – kan du sige noget mere om dette? Så vi kan se hvilken retning vi 

bevæger os? 

o Peter svarer:  
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▪ Vi skal arbejde med at skabe ledelse gennem hele organisationen: Vi skal 

turde frisætte energi og autonomi til medarbejdere og frivillige. Overordnet 

tese er at erhvervslivet overtager vores værdier om purpose: De har taget 

modeller om tillid og værdier om ledelse til sig. Og vi overtager det 

neoliberale styringsmekanisme, public management. Det er en rigtig dårlig 

byttehandel. Det har stået på de sidste 10-15 år. Vi skal tilbage til visionær, 

tillidsfuld ledelse – det er de vi skal tilbage til! Erhvervslivet tager dette og vi 

sidder tilbage med hvad vi skal levere til Danida for at modtage deres 

midler. Vi skal lede og drive organisationer frem, skabe følgeskab og sørge 

for at alle kan se sig selv i visionen og lede organisationen i komplekse 

verdener. Der ligger en lang øget kompleksitet for ledere i vores sektor. Der 

ligger potentiale til at gøre det langt bedre end vi gør i dag. Det handler ikke 

om kun at drive butikken. Sikring af social kapital og omsætning til politisk 

handling. Vi skal bl.a. forme ledere på alle led, som har et fundament for at 

diskutere hvor deres organisation skal hen. Det nye civilsamfund kan 

mobilisere millioner af mennesker verden over. Det er et kæmpe potentiale.  

 

9. Oplæg om Globalt Fokus’ arbejdsgrupper – bilag 5 

Der er udsendt oversigt over Globalt Fokus’ arbejdsgrupper og man kan altid holde sig opdateret 

på hjemmesiden. 

21 arbejdsgrupper og netværk. De er defineret ret præcist, for så får vi mere ud af indhold og 

produktivitet. Lukkes ned når de ikke er relevante mere. Nogle er styrede af sekretariatet, 

nogle faciliterer sekretariatet og nogle laver sekretariatet kaffe for, men de er selvkørende.  

Arbejdsgrupperne kan selv gå ud og sige noget på vegne af arbejdsgruppen, men hvis man skal 

sige noget fra Globalt Fokus af, skal det igennem styregruppen.  

Kommentar/spørgsmål: 

- Rasmus, vi vil opfordre til at man tager slide/oversigten over arbejdsgrupperne med ind i 

ledergruppen i organisationerne og ser, om medarbejdere deltager i relevante 

arbejdsgrupper.  
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10. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år – bilag 7 

Formanden indledte med, at kontingentsatserne forbliver uændret i 2020, 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 ved afstemning. 

 

11. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2021 – bilag 6 

● Forslag til budget for Globalt Fokus 2021 – UM  

o Stigning i bevilling til 9 mio. 

o Budgetlinjer opdelt efter de seks tematikker  

o I 2021 vil vi køre samme budgetopdeling som tidligere, men vi vil gennemgå 

ændringer ved FAK, så vi vil se ændringer fremadrettet  

o Der er stadig en strategisk reserve, som styregruppen kan beslutte anvendelse af. 

● Forslag til budget for Globalt Fokus 2021 – Foreningen 

o Vi skal ikke længere drive og stå med den økonomiske risiko for Verdensmålenes 

Plads. Det er Kirsten Brosbøl og hendes organisation Beyond2030, der driver det fra 

nu af og vi vil være værtsrolle. Vi vil gå mere ind på indhold og policy på 

verdensmålene og mindre på infrastruktur.  

o Overskud på 3000 kr.  

 

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Budgetforslaget er enstemmigt vedtaget. 
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12. Valg til styregruppe, der skal bestå af 15 medlemmer og 2 

suppleanter valgt i deres personlige kapacitet – bilag 8 

Dirigenten indledte til punktet.  

Stemmeudvalget og stemmeproces blev præsenteret efter styregruppens beretning, pkt. 3. 

Der var 9 kandidater til styregruppen. Der skulle vælges 7 styregruppemedlemmer samt 2 

suppleanter.  

De opstillede kandidater fik 2 minut hver til at motivere deres kandidatur. Lotus Danst, digital 

ordstyrer, tog tid.  

De opstillede kandidater var: 

● Andreas Gylling Æbelø, Direktør, Aids-fondet  

● Jacob Fjalland, International Conservation Director, WWF 

● Jakob Kronik, leder af international afdeling, Verdens Skove 

● Jesper Højberg, Direktør, IMS 

● Mette Müller Kristensen, International Chef, Danske Handicaporganisationer  

● Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef, DMRU 

● Rasmus Stuhr Jakobsen. Generalsekretær, CARE Danmark  

● Signe Lund Christensen. Kommunikationschef, ADRA  

● Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke 

De valgte personer til styregruppen: 

Valgt for 2 år på generalforsamlingen 24. november 2020: 

● Andreas Gylling Æbelø, Direktør, AIDS-fondet  

● Jacob Fjalland, International Conservation Director, WWF 

● Jakob Kronik, leder af international afdeling, Verdens Skove 

● Mette Müller Kristensen, International Chef, Danske Handicaporganisationer  

● Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark  

● Signe Lund Christensen, Kommunikationschef, ADRA 

● Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke 

 

Suppleanter med mandat indtil den ordinære generalforsamling 2021:  

● Jesper Højberg, direktør, IMS (1. suppleant) 

● Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef, DMRU (2. suppleant) 
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13. Valg af statsautoriseret ekstern revisor – bilag 9.a. og 9.b. 

Formanden indledte punktet: Jf. pkt. 6 i Retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra 

Udenrigsministeriet til puljeordninger og netværk á 14. juni 2019 anbefales det, at der skiftes 

revisor hvert 5. år. Da Globalt Fokus siden 2014 har anvendt Beierholm som intern revisor, er 

det nu tid til udskiftning.  Den nye revisor er dyrere end den forrige: grunden til dette skal 

primært findes i den øgede bevilling.  

 

Deloitte blev indstillet af forretningsudvalget og valgt af generalforsamlingen som ny ekstern revisor 

 

14. Eventuelt  

Kommentarer: 

● Per Bo, Globale Seniorer: Tak for generalforsamlingen, og et nytårsønske: i løbet af 2020, 

har det været sådan, at corona har domineret, men nu er der vacciner på vej, så det ser ud 

til, at 2021 kommer tilbage til det normale. I en organisation som Globalt Fokus, hvor 

’leave no one behind’ efterleves: Hav fokus på, at alle lande får lige adgang til corona-

vaccine.   

Rasmus tager ordet og udtrykker enighed med Per Bo. Derudover:   

o Tak til holdet på sekretariatet og CISU for det digitale set up  

o Stort tak til Jørgen Estrup fra FN-forbundet, som går på pension, og derfor ikke er 

opstillet til styregruppen i år. Jørgen ”forsvinder” dog ikke helt, da han fortsætter i 

FN-forbundets bestyrelse. 

o Jørgen takker for samarbejde.  

Der bliver taget Zoom-gruppebillede  

 

Formanden lover at der bliver sendt information ud til alle medlemmer, når den nye styregruppe 

har konstitueret sig.  

 
 
 
 
            Underskrevet på næste side af dirigent Vagn Berthelsen: 
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