Referat af styregruppemøde
4. april 2019, kl. 12.00-16.00
Undergrunden, Globalt Fokus
Deltagere

Til stede:
Bjarne B. Christensen (Sex & Samfund), Kirsten Auken (Danmission), Tim Whyte (MS),
Jacob Fjalland (WWF), Niels Hjortdal (Oxfam IBIS), Julie Koch (IWGIA), Laust Leth
Gregersen (Red Barnet - FU), Rasmus Stuhr Jakobsen (Care - Formand), Signe Lund
Christensen (ADRA), Erik Vithner (CISU), Jørgen Estrup (FN-forbundet), Andreas Gylling
Æbelø (AIDS-fondet – FU)
Afbud: Birgitte Qvist-Sørensen (FKN – FU), Mette Müller Kristensen (DH –
næstforkvinde), Gunvor Bjerglund Thomsen (DUF)
Fra sekretariatet: Peter Christiansen (sekretariatsleder – på orlov), Katrine Dietrich
(souschef – konstitueret sekretariatsleder), Kamilla Lindgren (ref.) Derudover: Astrid
Alexandersen pkt. 5 & Bjarke Vestergaard pkt. 5, 6 og 7.

Punkt 1

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

Ingen kommentarer til dagsorden
Ingen kommentarer til referatet
Opfølgningspunkter:
Katrine har lavet oversigt over GFs repræsentationer i ’Vejledende papir for
Styregruppens arbejde’. Endelige udgaver af dette samt Forretningsordener udsendes
til SG med referat.
Laust rejser spørgsmålet om Red Barnet kan deltage som observatørstatus, når Laust
udtræder af SG pga. nyt job, hvilket det bekræftes at de kan, hvis de tilmelder sig.
Punkt 2

Strategi lab v. Katrine Dietrich, Peter Christiansen, Tim Whyte og Julie Koch
Bilag 3: Diskussionsoplæg på strategi
Bilag 4: Opdateret procesplan for strategiproces

1,5 times drøftelse af fremtidig strategi 2020-2022 på baggrund af diskussionsoplæg
udsendt på forhånd. Strategien skal ligge færdig i efterår 2019.
Formålet med drøftelserne på SG-mødet er at få indikationer fra styregruppen på
retning, så arbejdsgruppen har mandat til at gå videre op mod strategiseminaret, hvor
der vil ske en yderligere kvalificering.
Der kan konkluderes følgende på baggrund af diskussionen:
1) Der skal mere kant og retning ind i visionen med fokus på at skabe forandring og
have indflydelse.
2) Fra oplægget skal Spørgsmål 3 ’Fra kritisk stemme til transition’ og Spørgsmål 4
’Fra afmagt til stigende social kapital’ stå mest centralt.
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3) SG er åben overfor en anden type og mere værdibaseret strategi, der samtidigt
giver mulighed for en mere åben og agil tilgang end en fast, fuldt planlagt strategi.
Den øvrige drøftelse foreligger i et særskilt referat.
Arbejdsgruppen tager input med videre og laver et nyt oplæg, der bliver
udgangspunkt for arbejdet på Strategiseminaret.
Punkt 3

Update fra sekretariatet v. Katrine Dietrich
Bilag 5: Kvartalsrapport 1. kvartal

-

-

-

-

-

-

-

Punkt 4

Konference på migrations- og flygtningeaftalen: 21. februar 2019. 150 mennesker.
I samarbejde med Flygtningehjælpen, FKN og FN-Forbundet. Laver take-aways og
tænker at det skal munde ud i anbefalinger, som evt. kan rundsendes til
politikere.
Konference Civic Space 4.-5. marts: gik rigtig godt, stor medlemsinvolvering. Kom
over 300 deltagere – meget internationalt orienteret (en udvikling, der skete
undervejs). Regeringsdeltagelse fra flere lande, og internationalt på en helt anden
måde. ’International Centre for Non-profit Law’ har dækket for 30 gæster – det
har lagt stort pres på kontoret administrativt efterfølgende. Større opgave end
forventet. ’Joint strategies’ blev formuleret på konferencen – og det er taget
tilbage til organisationerne – der arbejdes videre på de områder, som
medlemmerne vil investere i. Godt samarbejde med Udenrigsministeriet.
SHEA. Briefing i UM den 10. februar. Ved at konsolidere fremadrettet
implementeringsplan.
Folkemødet/Verdensmålenes Plads: Programmet for Verdensmålenes Plads er
ved at falde på plads. 18 medlemsorganisationer er involveret i events, 56% af
arrangørerne er civilsamfundsorganisationerne. Kommer en informationspakkemail om hvordan man kan spille ind. Kommer først ud til styregruppen og dernæst
til medlemmerne. F.eks. kommer der en lounge med plads til 25 mennesker, hvor
man kan få plads selvom man ikke har fået et arrangement inde i teltet.
Danmark for Målene: Mulighed for at deltage i en større informationskampagne
om verdensmålene, der kører i 48 byer hen over sommeren. Sekretariatet sender
også info ud om, hvordan man kan spille ind på denne.
Opfølgning på review: en del af anbefalingerne på review var at gå ind i
hum/dev/nexus og innovation – tæt koblet med at RT anbefalede ekstrabevilling.
Nu i dialog til UM.
Sekretariatet har fulgt op på Facebookindsamlinger, hvor ISOBRO er
kontaktpunkt. Der er kommet en afgørelse, og det kan lade sig gøre, men man
skal indgå aftale herom med ISOBRO.
Spørgsmål til om konfliktnetværket tager nogle af opgaverne indtil GF får
bevilling? Indtil afklaring med UM om GF’s rolle ift. Nexus er der ikke mulighed for
at GF kan tage opgaver på det.

GF Repræsentationer v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 6: Referat fra UPR-møde 27.2.
Bilag 7: Dagsorden fra UPR-møde 26.3.
Bilag 8: Orientering om BU

UPR:
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Rasmus melder tilbage fra seneste UPR-møde, og efterspørger inputs fra SG
fremadrettet i form af faglige inputs og ikke politiske mærkesager.
Sekretariatet skal lave et format for opsamling af kommentarer fra medlemmer, så
man får sorteret i input.
Rasmus får agenda og sender ud til styregruppen med opmærksomhedspunkter.
Opmærksom på at SG-medlemmer skal få det ud til de rette i organisationerne. Vil
målrette indsamlingen af inputs lidt mere – henvende sig mere til direkte til
organisationerne.
DIPD:
Line Brøgger er blevet valgt. Hun skal til møde i morgen som observatør. Vi skal sørge
for at der kommer link fra hendes deltagelse i DIPD ind i Styregruppen.
BU (Bevillingsudvalg til Globalt Fokus pulje til støtte af kapacitetsudvikling):
Julie Koch bliver valgt som SG-repræsentant til BU.
Punkt 5

Folketingsvalg – analyse af indsatsen og vejen frem v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 9: Update på og analyse af politikermøder

Globalt Fokus har i den seneste tid gennemført en række møder med politikere op til
folketingsvalget, hvor de har introduceret Idekataloget på verdensmålene – Fra ide til
politisk handling. Sekretariatet har lavet brief om status og formodet udbytte af disse
møder.
Det blev besluttet at man skulle lave en opfølgning valgindsatsen med specifikke
partier efter politikermøderne og se om vi kan lave nogen debatindlæg med
borgmestre.
Punkt 6

Spotlight - Report på vej mod godkendelse v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 10: Baggrundsmateriale: overordnede anbefalinger samt Mål 14

Spotlight rapport er næsten klar, og udkast til overordnede anbefalinger samt et
eksempel på et mål er udsende på forhånd.
SG gav forskellige tilbagemeldinger, overordnet positivt.
Tak til Julie/IWGIA for at springe meget sent ind og skrive om Mål 2 Sult.
Det blev fremhævet at der kunne mangle et stærkere fokus på finansiering.
Tim/MS/ActionAid byder ind med tekst på dette.
Opsamlende, så tages kommentarer med tilbage og et endeligt udkast udsendes til
Styregruppen (og embedsværket) næste fredag 14/4.
Punkt 7

2030-panelets fremtid v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 11: Brief på 2030-panelet fremtid

2030-panelets fremtid er på dagsordenen til panelmøde 26.4., og der er derfor lagt op
til drøftelse af, hvilket mandat Rasmus tager med på dette til panelet.
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Der var på forhånd lavet et brief og en række ’best case’ scenarier til drøftelse:
• GF fastholder rolle i 2030-Panelet.
• 2030-Panelet genforhandler sin rolle enten som rådgivende til det tværpolitiske
netværk eller den parlamentariske gruppe under finansudvalget - eller som
uafhængigt organ. Og tager stilling til om det giver bedst mening at fortsætte som
lukket / åben gruppe.
• GF arbejder som udgangspunkt for at det tværpolitiske netværk fortsætter efter
et valg med GF i en direkte og mere aktiv sekretariatsrolle.
Denne indstilling - fra briefet - blev godkendt.
Punkt 8

Nye medlemmer v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 12: Forblad med indstilling på alle medlemsanmodninger
Bilag 13: Materiale fra medlemmer

Følgende organisationer har ansøgt om medlemskab af Globalt Fokus:
Frie bønder – levende land: globalt udsyn, men arbejder kun nationalt.: Sekretariatet
skal gå i dialog med dem omkring hvordan de ser sig selv i GF, når de ikke arbejder
udenfor Danmark.
Viva Danmark: Optages som medlem.
Det europæiske hus: Optages som medlem.
Punkt 9

Orientering fra formand v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 14: FU referat fra mødet 14.3.19

Orientering fra Rasmus:
• SG og FU: GF er ved at afprøve ny model med større FU, og derfor en vigtig fase.
Rasmus opfordrer til at man som SG-medlem siger til, hvis man ser noget forkert i
det nye setup så skal man sige til. Ros fra Erik til transparens og forblad på bilag.
De små ændringer som er efterspurgt er blevet imødekommet. Ros til referat fra
FU. Laust træder ud af FU – så der skal findes et nyt medlem.
• Kvinder i ledelse: Tania er trådt ud af arbejdsgruppe, som ellers var drivende. RSJ
foreslår at arbejdsgruppen nedlægges, men at det vil være godt at skabe en
målsætning på dette felt, som sættes af GF på vegne af medlemmerne. Der bør
skabes enighed i SG om denne målsætning – og så skal vi sammen nå det mål. I GF
integreres ’Kvinder i ledelse’ under Ledelsessporet. Samtidigt skal der sættes en
ambition, som organisationerne så skal levere på. Næste styregruppemøde: Det
skal diskuteres – hvad er ambitionerne (sekretariatet laver papir på det) og så
diskuteres det
• 92-gruppen: 92-gruppen har afholdt Visionsdag. Planen er at invitere Troels til
oplæg om hvor de står og hvad de tænker om samarbejde med GF
• Rasmus gennemgår en række aktiviteter, som han har taget del i som GF-formand
for GF.
Punkt 10

AOB - Tak for i dag
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Julie Koch rejser spørgsmål om: Fokus på klimadagsordenen og behovet for at sætte
fokus på hvad gør organisationerne her? Flere organisationer har fået mail fra Knud
Vilby, og der er enighed om at dette skal sættes på dagsordenen, gerne gennem
erfaringsopsamling med organisationerne.
Punkter til opfølgning:
- Strategiproces vil køre over de kommende måneder, og blive fokus på strategiseminar 21.-22.5.
- Der sendes mail ud til SG med muligheder for at byde ind på Verdensmålenes Plads og Danmark for
målene.
- Endeligt udkast til spotlight-rapport sendes til SG fredag d. 12.4., hvor det også gør til høring i
Finansministeriet (jf. beslutning på sidste SG-møde).
- Sekretariatet vil ud fra en vurdering af ressourcer tage skridt til opfølgning på politikermøder. Det er
også muligt at enkelte organisationer følger op på de budskaber GF har været ude med på disse møder.
- Der skal laves et papir med målsætninger på Kvinder i ledelse, som skal lægges op til SG på næste
styregruppemøde i september.
- Klimaspørgsmålet skal tages op samlet af organisationerne.
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