
 

 

  

Referat 
Styregruppemøde i Forum for kapacitetsudvikling 

onsdag den 10. juni kl. 10 – 12 
Sted: Globalt Fokus 

 

Deltagere: Helle Schierbeck (PLAN), Jeef Bech (CISU), Katrine Dietrich (GF), Rina Lauritzen Trautner 
(GF/ref). 
Afbud: Helle Gerber-Nielsen (MS), Birgitte Rasmussen (FKN). 
 

 Dagsordenpunkt Indhold Videre 
proces/beslutning/
ansvarlige 

1. Velkommen, 
dagsorden + 
godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Gennemgang af referat fra sidste møde:  
 
Ad 1: Opfølgning: skrives ind i Forretningsordenen, 
hvordan ændringer i Styregruppens medlemmer skal 
tackles. Dette skal godkendes på næste 
generalforsamling?/Forummøde? 
 
Ad 2: forsat holde fokus på styregruppens rolle for at 
sikre sammenhæng mellem indsatser, Forum og pulje-
initiativer. Dette tages videre under punkt 2 i dag. 
 
 
Ad 3: HS og KD har arbejdet videre med indsatsen og et 
obs-punkt er hvordan arbejdsgruppen spiller ind på 
løbende evaluering og hvilke krav skal stilles til 
medlemmers deltagelse i forløb og meta-
arbejdsgruppe. 
 
Jf. Faglig Fokus overlevering: CISU lægger alt op på FF’s 
hjemmeside og CISU lægger en del på deres 
hjemmeside. Hjemmesiden er betalt fra FF 2015 ud. 
Herefter tager GF over og lægger informationen ud på 
egen hjemmeside. Der ligger et arbejde med at gøre 
det eksisterende materiale fortsat brugbart. 
 
Vedr. gebyrer er det noteret, at beslutningen blev taget 
af GFs sekretariatsleder og styregruppen er enig i den 
fleksibilitet med 500 kr per dag samt fripladser til små 
og frivillige organisationer.  
 
Vedr. monitoreringssytem for indsatserne, så forslag 
om kombination af bygge på teoretisk grundlag med 
antagelser omkring læring. Forløb bygges op omkring 
disse, og de enkelte deltagerorganisationers 
forudgående skemaer vil blive brugt samt en sides 
rapportering efter forløb kombineret med evt. 
interviews.  

 
 
 
To do GF 
GF ser i 
vedtægterne. Punkt 
til opfølgning. 
 
 
 
 
 
 
GF arbejder videre 
herpå med CISU 
 
 
 
 
 
 
GF vil trække tal og 
lave en oversigt til 
efter sommer. 
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Dele monitoreringssystemet op i på Styregruppens 
niveau (kobling forum, indsatser og pulje) samt på 
indsatsniveau og igen på: 

1) accountable: budget og overordnet strategisk 
niveau, holdes så enkelt som muligt.  

2) læring:  Erfa fra CISU er at få konsulent som 
Dorte Skovgaard til at indsamle erfa fra 
organisationerne. 

  
KD og RLT kobler dette til det arbejde der pågår i GF på 
det interne monitoreringssystem. 
 
Ad 5: Jeef og Andreas har besluttet at skyde det videre 
arbejde på RAM-opfølgning til efter sommer. Området 
ligger delt mellem dette Forum og CSO forum.  
 
Referatet for sidste møde blev godkendt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GF laver oplæg til 
monitorering af 
indsatser og 
styregruppens 
arbejde. 

2. Etablering af 
Styregruppens 
årsplan/årshjul 
 

1. Årshjul –format med inspiration fra CISUs format. 
 

Indføre de eksterne nedslag, som vil generere arbejde i 
styregruppen og hvornår vi så skal levere/mødes. 

 
KD laver årshjul, 
som udsendes pba 
forretningsorden 
 
 

3. Status på puljen Kort præsentation af puljen.  
 
Følgende opmærksomhedspunkter blev rejst i forhold 
til puljen: 

- Overdrevne pulje-retningslinjer ift. beløb og 
den lange proces for at påvirke indsatserne. 

- Især krav til forpligtelse og kriterier for 
ansøgninger. 

- Upræcise og gentagelser i dokumenterne. 
- Holde os for øje stort overhead på adm af få 

ressourcer, få defineret hvad værdien er af det 
tunge system omkring puljen.  

- Landekontorer –hvordan inkl. de i initiativer –er 
de en del af en organisation? 

- Spørgsmålet om hvor åbne pulje-initiativerne 
skal være skal tages videre, og første forsøg er 
en projektbørs på GF hjemmeside.  

 

Det blev besluttet 
at puljen tages op 
på 
styregruppemøder 
2 gange årligt. En 
gang som 
orientering og en 
gang mere 
strategisk.  
 
 
Opmærksomhedsp
unkter for puljen 
opsamles og indgår 
i processen, når 
puljeformater og 
kriterier står over 
for revision. 
 

 


