
 

 

  

Referat 
Styregruppemøde i Forum for kapacitetsudvikling 

onsdag den 21. januar kl. 10.00 – 12.00 
Sted: Plan Danmark 

 

Deltagere: Helle Schierbeck, Rikke Friis Mikkelsen, Marianne Haarh, Jeef Bech, Katrine Dietrich, Rina 
Lauritzen Trautner og Liza Zozula Jensen. 
 

 Dagsordenpunkt Indhold Videre 
proces/beslutning/
ansvarlige 

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

Referatet for sidste møde blev godkendt med en 
beslutning om lidt kortere referater for fremtiden. 

 

2. Forum for 
Kapacitetsudvikling 
 

Der blev fundet dato for første møde i Forum for 
Kapacitetsudvikling: 23.2 kl. 13-16. 
 
Forskellige forslag og ideer til overskrift og indhold 
for mødet blev drøftet ifm afklaring af med mødets 
formål. 
 
Det blev besluttet at der skulle input fra nogle 
uden for miljøet/andre verdener, der kan tilføre 
inspiration på spørgsmål som: 
Hvad er det som vi møder som organisationer? 
Hvordan har vi ageret, og hvad skal vi kunne? Hvad 
er det for begreber, vi skal begribe med? 
 
Ledelsesprofessor Steen Hildebrandt blev valgt 
som første forslag, og Jacob Bøtter anden prioritet. 
Katrine har haft en føler hos Steen Hildebrandt. 
 
Derudover blev det besluttet at der skulle være to 
organisatoriske cases, muligvis MS som den ene 
med deres nye strategiske vision. 
 
Det formelle i forhold til konstituering af 
styregruppe skulle fylde forholdsvis lidt. Helle står 
for konstituering på mødet. 
 
Stedet må gerne være ude i byen. Forslag om 
Statens Museum for Kunst og Republikken. 
 
Vi vil gerne gøre det stort. Lægges ud på sociale 
medier. 
 

 
 
Katrine og 
Marianne følger op 
med Steen 
Hildebrandt. 
Katrine laver udkast 
til program og 
invitation. 
Marianne og Rikke 
giver feedback. 
 
Programmet 
sendes ud primo 
uge 5. 
 
Katrine finder sted. 
 
Alle deler det på 
sociale medier. 
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3. Info fra indsatserne: 
1. ’Kapacitetsudvikling 

og organisatorisk ’ - 
Tilbagemelding fra 
første 
arbejdsgruppemød
e 19/1 

2. ’Danske 
organisationers 
rolle som 
civilsamfundsaktøre
r’ – møde 29/1 

 

Der meldes tilbage fra første møde i 
arbejdsgruppen 1) Kapacitetsudvikling og 
organisatorisk læring. 
2) Første møde i arbejdsgruppen afholdes torsdag 
den 29.1 
Der aftales at der skal være en løbende diskussion 
af, hvad arbejdsgruppernes rolle og ansvar er i 
disse indsatser, og at der skal drages læring herfra. 
 
 
 

 

4. Arbejde i styregruppen 
fremadrettet – del 2 

 Styregruppemø
dernes formål, 
emner, form og 
årsplan 

 Styregruppens 
egen læring og 
dokumentation 

 

Dette punkt blev udskudt!  

5. Tendenser, tiltag og 
trends inden for 
kapacitetsudvikling?  
Hvad sker nu, hvordan 
fremadrettet holde os 
opdateret, kilder, 
ansvar? 
 

- Danida/SIDA/NORAD: Joint evaluation of 
capacity development (se mere her ) 
. Forslag til arrangement med Per 
Kirkemand fra NCG, som står for de danske 
evaluering mhp et møde. Tages op igen 
næste gang. 
   

- Målingstendenser 
To overlappende tendenser i måling med 
hhv fokus på måling af resultater og 
narrativer. Holde øje med udviklingen, 
tænke i interessante debatter og 
inspiration. F.eks. Peter Dahl Larsen og Jan 
Molin 

- Tilbagemelding fra U.Lab 
En gruppe af især yngre folk fra miljøet har 
deltaget I U.lab og vil fortsætte 
udforskningen, hvad tilgangen kan bidrage 
med til miljøet. 

 

Katrine og Jeef 
tager kontakt til 
Danida ift at spille 
ind med 
kommentarer i 
processen. 
Koordineres med 
CSO –Rammer og 
vilkår 
arbejdsgruppen. 
Et eventuelt møde 
med Per Kirkemand 
vil blive taget op på 
næste møde. 

6. Afslutning af gammel 
puljeordning + første 
runde af den nye pulje 
1. Metodeopsamling i 

eksisterende 
netværk2 

2. Information vedr. 
nye bevillinger 

 
1. Der er blevet lavet otte metode-interviews 

med de eksisterende netværk, som vil blive 
brugt til metodeopsamling og 
metodeudvikling.  

2. Rina informerede om at alle ansøgere, der 
har fået bevilliget penge under denne 
runde, har fået svar, og kontrakter er ved 

 
Den påbegyndte 
metodeopsamling 
og – udvikling vil 
blive taget op på et 
senere møde. 
 

http://www.sida.se/English/how-we-work/evaluations1/Ongoing-evaluations/Capacity-development/
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at blive udformet. Der vil blive lavet 
database over puljen. 

 

7. Eventuelt + næste 
møde 

 Næste møde 23.2 
kl. 10.30-12.30 i 
forbindelse med 
Forummødet. På 
dette møde skal 
der laves evaluering 
af 
årsplansprocessen. 

    

 
 


