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Referat af konstituerende styregruppemøde 
07.12.2020, kl. 13.00-14.00 

Zoom 
 

Deltagere Til stede: Rasmus Stuhr Jakobsen (Care – Formand), Mette Müller Kristensen (DH – 
næstforkvinde), Signe Lund Christensen (Adra), Jakob Kronik (Verdens Skove), Jacob 
Fjalland (WWF), Kirsten Auken (Danmission), Kristian Weise (Oxfam Ibis), Jeef Bech 
(CISU), Trine Christensen (Amnesty), Peter Blum Samuelsen (suppleant – DMRU), 
Jesper Højberg (Suppleant - IMS), Marie Helmstedt (DUF), Rikke Friis (Dansk 
Flygtningehjælp) 
 
Afbud: Birgitte Qvist-Sørensen (Folkekirkens Nødhjælp), Tim Whyte (Mellemfolkeligt 
Samvirke), Andreas Gylling Æbelø (AIDS Fondet), Jacqueline Bryld (Sex og Samfund),  
 
Fra sekretariatet: Peter Christiansen (Sekretariatsleder), Kamilla Lindgren (ref.) 
 

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

Ingen kommentarer til referat fra sidste møde. Dagsorden godkendes med ombytning 
af punkt 3 og 4. 
 

Punkt 2 Konstituering af styregruppe v. Rasmus Stuhr Jakobsen 
Bilag 3: Vedtægter opdt. 2020 
Bilag 4: Forretningsorden for styregruppen 
Bilag 5: Forretningsorden FU 

 
Formanden indleder og opsummerer vedtægtsændringer jf. generalforsamling. 
 
Konstituering af formandskab: 
Rasmus og Mette vil gerne genopstille som hhv. formand og næstforkvinde. Der er 
støtte hele vejen rundt. Rasmus og Mette genvælges enstemmigt som formanskab.  
 
Konstituering af FU:  
Opgaver kan ses i forretningsorden for FU (bilag 5). Rasmus resumerer: Arbejdet 
består mest i forberedelse af dagsorden til styregruppemøderne, men også engang 
imellem at klappe ting af lidt hurtigere.  
 
Nuværende: Kristian Weise, Andreas Æbelø, Birgitte Qvist Sørensen + formandskab.  
Kommentarer: 

- Der stilles spørgsmålstegn til, hvor længe man kan sidde i SG – om der er fare 

for at hele FU udskiftes næste år. Dette er ikke relevant, men det aftales 

alligevel at lave et overblik over SG-medlemmers mandat-perioder.  

Nuværende FU genvælges enstemmigt. 
 

Punkt 3  Orientering om Globalt Fokus’ repræsentationer v. Rasmus Stuhr Jakobsen 
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Formanden gennemgår repræsentationer. Det er ikke relevant at indstille nye 
kandidater. 

- UPR – Rasmus Stuhr Jakobsen og Birgitte Qvist-Sørensen sidder der for en 

treårig periode til og med 2022 

- 2030-panelet: Rasmus Stuhr Jakobsen  

- VBN: Birgitte Qvist-Sørensen  

- DIPD: Line Brøgger (AIDS-fondet) 

Punkt 4 
 

Forventninger til næste års arbejde i styregruppen og til Globalt Fokus v. Peter 
Christiansen 
 
Alle får et par minutter til at præsentere forventninger til Globalt Fokus og arbejdet i 
styregruppen: 
 
Kristian Weise:  
 

- Støtte og tværgående samarbejde og koordination ang. 

o Udviklingspolitisk strategi  

o Rammeaftale for SPA – en vi kan arbejde indenfor og er langsigtet og 

ikke dør i bureaukrati  

Trine Christensen:  
- Glæder sig til styrkelse af civilsamfundet og branchen ift. ledelsesprogrammet, 

som hun er med til at udvikle 

Kirsten Auken: 
- Enig med Kristian 

- Derudover Globalt Fokus’ støtte og stillen spørgsmålstegn til DAPP – der sker 

nogle meget interessante og skræmmende ting her. Der mangler synergi 

mellem kontorerne i UM.  

Rikke Friis:  
- Tager perspektivet med at huske det humanitære  

Marie Helmstedt:  
- Støtter op om udviklingsstrategi og DAPP 

- Sikring af finanslov 2022 

- Ny minister – interessant at se hvilken dagsordener der kommer – om de 

ligger op af Prehns. 

- Globalt Fokus: sikring (fortsat) af vidensdeling og sikre fælles fodslag 

Jesper Højberg:  
- Ledelsesarbejdet, som Trine nævnte: Især at sætte os selv mere i spil. 

Ledelsesforløbet illustrerer allerede, hvordan der peges på os selv. Det 

handler ikke om kun at kritisere, men at stille krav, indgå i præcise dialoger, 

det er give and take.  

Peter Blum: 
- Som pulje: opmærksomhed på at vi ikke mister fokus på engagement med ny 

minister.  
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- Interesse omkring shrinking space – vores mulighed for indflydelse og 

tydelighed som civilsamfund både hjemme og i Syd 

Jacob Fjalland:  
- Spændende år 2021 – ikke mindst på den grønne dagsorden 

- Udviklingspolitisk strategi: Interessant med vores rolle som civilsamfund.  

- Vigtigt at sektoren ikke ligger nede i civilsamfundspolitikken og kigger op 

- Vigtigt at tænke integreret og løse flere kriser på én gang.  

- UM fordrer ikke tværgående samarbejde. Vi har en rolle som sektor at vælge 

om vi vil konkurrenceudsættes eller om vi selv ligger op til samarbejde.  

- Glæder sig derudover til retreat/strategidage, som er nogle af de bedste dage 

på året.  

Jakob Kronik:  
- Enig med Jacob Fjalland; vi ser ind i det der skulle være naturens år 2021: 

klima og samtænkning med udvikling og det humanitære, biodiversitet – og på 

et rettighedsbaseret grundlag. Vigtigt at se rettigheder som en del af 

løsningerne.  

- Glæder sig koordinere fx ordførerrunder for at lægge pres på – hvem gør 

dette – formandskabet eller vil de have andre med? 

Jeef Bech:  
- Verden 2030-revisionsproces med kraftig medlemsinput. 1/1 har vi ingen 

ramme som embedsværket kan bruge til udmøntningen af de midler vi skal 

have.  

- Politisk styring af midler – det er blevet projektbistand: Kan GF hjælpe med at 

få et overblik over hvordan midlerne administreres. Opsplitning i UM gør at vi 

bliver projektorganisationer – der er ingen fællesnævner 

o kan GF hjælpe med hvordan vi skal håndtere den måde vi modtager 

midler på? 

- Rigsretsrevisionen består mens embedsmænd og ministrer forgår. Vi skal løfte 

diskussionen op: hvordan kan vi som civilsamfund agere agilt i alle de 

forvaltningsmæssige krav? 

Signe Lund Christensen:  
- Enig i strategi, SPA-proces. SPA er bekymrende – det bliver nok ikke bedre end 

sidste gang. Det er utilfredsstillende at det er så presset igen. 

- Glæder sig til at det humanitære og nexus bliver løftet i GF og vil indgå i dette 

arbejde 

Mette Müller:  
- Der er kæmpe behov for GF: Så hvordan sikrer vi at det er nogle 

styregruppemøder, hvor der bliver taget gode diskussioner, og hvor vi tager 

fælles ansvar? Det er gode og relevante processer og temaer, der er blevet 

nævnt, og hvor det er klart at GF skal spille en rolle - og der er gode (og flere) 

folk hos sekretariatet: Vi skal have fokus på, hvad det er vi kan, når vi løfter i 

flok i arbejdsgrupper og her i styregruppen. På mikroniveau: hvordan sikrer vi 

forberedelse af møderne, så de bliver spændende og fordrer gode 
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diskussioner, der fremmer det, vi kan, og det, vi vil. Vil i det kommende år 

have fokus på, hvordan vi sikrer, at vi løfter i flok og fremmer det fælles? 

Peter C:  
- Endelig godkendelse af Claim Your Space-bevilling. Vi går fra at være en 

mindre ubetydelig pulje til at blive mere pulje-rettede. Hvordan kan vi 

udfordre nogle af de retningslinjer, der ligger?  

- Ledelseskurser, masterclasses SDG – det bliver mere formaliseret. Innovation 

kobles tættere på nexus og en masse andre gode ting på alle vores 

fokusområder.  

- SPA-proces: Programorganisationer, der ryger over til CISU? Der kommer 

mange parallelspor med CISU, hvilket fordrer gode samtaler med Jeef, så vi 

håndterer det rigtigt og finder synergi. 

Rasmus Stuhr Jakobsen:  
- Vi er en meget stærk styregruppe og det bør vi bruge. Det skal vi i formanskab 

og FU gøre rigtig meget ud af at få gjort rigtigt og få lavet nogle dagsordener, 

der sikrer dette.  

- Lære den nye minister at kende – opbygge god tillidsfuld relation ift. GF.  

- Vi skal have genbesøgt kommunikation fra Globalt Fokus – der er noget med 

hjemmeside, medier, hvordan bliver vi en stærkere kommunikatør? Kan vi 

lægge civilsamfundsresearch ind i GF næste år? Skal vi generere noget ny 

viden?  

- Slutteligt: Det bliver et spændende år og hårdt - især ovenpå 2020. 

o Peter svarer kort på dette: Vi har ansat 

fuldtidskommunikationsperson, som allerede er i fuld gang med at 

styrke vores kommunikationsprofil: Norma Martinez.  

 

Punkt 5 
 

AOB v. Rasmus Stuhr Jakobsen 

Ingenting.  
 

 
Punkter til opfølgning: 

- Konstituering af intern revisor i FU 

- Diverse punkter nævnt i ’runden’ 

- Punkt fra 31/10: #MeToo – Jacqueline, Trine og Peter afrunder diskussionen 
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