
 - 1 - 

 

Forum for Kapacitetsudvikling 
Forretningsorden for Styregruppen 
 
Styregruppen for Forum for Kapacitetsudvikling (herefter Styregruppen) vil have fokus på at 
styrke vores fælles faglige og organisatoriske kapacitetsudvikling. Der vil være fokus på behov og 
udbud, for at sikre, at den fælles kapacitetsudvikling bedst muligt kommer medlemmerne til 
gode – både den kapacitetsudvikling som sker i regi af de tværgående 
kapacitetsudviklingsindsatser og i regi af de kapacitetsudviklingsinitiativer, der støttes via Pulje til 
Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer. 
 
De primære fokusområder for styregruppen er:  

- Koordinere arbejdet i Forum for Kapacitetsudvikling. 
- Styrke fælles faglig kapacitetsudvikling af de danske civilsamfundsorganisationer, gennem 

løbende behovsafklaring og formulering af fælles strategiske prioriteringer for støtte til 
kapacitetsudviklingsinitiativer (Puljen) og tværgående kapacitetsudviklingsindsatser.  

- At styrke og koordinere tværgående kapacitetsudviklingsindsatser og arbejde målrettet 
med forankring af de tværgående indsatser i miljøet og i de deltagende organisationer.  

- At støtte op om metodeudvikling, videndeling og læring inden for kapacitetsudvikling.  

 
Styregruppens organisering 
 
Rolle Styregruppen består af repræsentanter fra medlemsorganisationer og 

fungerer som bindeled mellem Forum for Kapacitetsudvikling og Globalt 
Fokus’ sekretariat.  

 
Konstituering Styregruppen konstitueres på det første møde i Forum for 

Kapacitetsudvikling efter den årlige generalforsamling i Globalt Fokus. 
Forretningsorden godkendes på Styregruppens første møde efter 
konstitueringen.  

 
Medlemmer Styregruppen vil bestå af 4- 6 personer (inklusiv forperson).  
 
 Styregruppen vil primært henvende sig til personer med fælles interesse 

for, og engagement i, at løfte de danske civilsamfundsorganisationers 
samlede kapacitet til at arbejde med udvikling, miljø og humanitært 
arbejde. Styregruppens medlemmer skal være centralt placeret i en 
medlemsorganisation, have ansvar for organisationens 
kapacitetsudvikling og kompetence til strategisk at deltage i dialog om 
tværgående temaer, der har bred relevans for danske 
civilsamfundsorganisationer. Det kan konkret være ledere med direkte 
personaleansvar (fra mellemstore og store udviklingsorganisationer) og 
beslutningstagere (fra mindre organisationer).  

 
Møder Styregruppen mødes minimum fire gange om året, og det forventes at 

styregruppens medlemmer derudover deltager i den årlige 
Markedsplads samt i den årlige prioriteringsworkshop, der begge er 
centrale dele af den årlige planlægningscyklus.   

     
    Forpersonen leder møderne.  
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Dagsorden Samtidig med mødeindkaldelse fremsendes dagsorden. Dagsordenen 
udarbejdes af Globalt Fokus’ sekretariat i samarbejde med forperson.  

     
    Materialer til behandling på et møde fremsendes i god tid inden mødet 

og senest 5 dage før mødet. 
 
Referat Der føres referat af de på møderne trufne beslutninger og en kort 

redegørelse for de førte diskussioner. Referatet sendes rundt til 
kommentering senest 10 dage efter hvert møde.  

 Godkendelse af referat sker skriftligt. Referatet lægges op på Globalt 
Fokus’ hjemmeside senest tre uger efter mødeafholdelse.  

  
Sekretariat Sekretariatets kapacitetsudviklingskonsulent forestår udvalgets 

sekretariatsfunktion, herunder indkaldelse og fastsættelse af dagsorden 
i samarbejde med forpersonen, forberedelse af mødedokumenter, 
referater, etc. 

 
Arbejdsgrupper Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af særlige 

spørgsmål. 
 
Styregruppens opgaver 
 
Overordnet ansvar Styregruppens primære opgaver består i, at koordinere og sikre det 

strategiske fokus i de tværgående kapacitetsudviklingsindsatser, samt 
løbende at vurdere det samlede udbud af 
kapacitetsudviklingsinitiativer støttet af Puljen. 

 
 Styregruppen har ansvaret for at tværgående 

kapacitetsudviklingsindsatser, aktiviteter og andet arbejde 
implementeres i overensstemmelse med de af generalforsamlingen 
fastsatte strategiske rammer (arbejdsplaner) og allokerede budgetter.  

 
Konkrete opgaver Styregruppen varetager en række konkrete opgaver: 

1. Planlægning af møderne i Forum for Kapacitetsudvikling. 
2. Sparring til sekretariatet i forbindelse med planlægning af den 

årlige markedsplads.  
3. Medlemshøring på temaer for næste års 

kapacitetsudviklingsindsatser.  
4. Kvalificering af konceptnoter til den fælles prioriteringsworkshop.  
5. Monitorering af implementering af de tværgående 

kapacitetsudviklingsindsatser. 
6. Monitorering og udvikling af Pulje til Støtte af 

Kapacitetsudviklingsinitiativer. 
7. Strategisk opsamling og koordinering af alle aktiviteter vedr. 

kapacitetsudvikling. 
 
Øvrige opgaver Styregruppen eller enkeltmedlemmer kan påtage sig særlige, udvalgte 

opgaver efter aftale med sekretariatet. 
 
 
 
Vedtaget på møde i styregruppen for Kapacitetsudvikling den 3. november 2014 
 


