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Lise From med kager til et af DEH arrangementerne på Uraniavej... Som egentlig ikke har noget med

CISU mødet at gøre... andet end Lises gode humør og lyst til forsamlinger!

LISE FROM var til CISUs medlemsmøde og ekstraordinære

generalforsamling ...og refererer her:
Formål med medlemsmødet: Reform af CISU’s Civilsamfundspulje (puljereform), fordi der

er

(1)færre midler efter nedskæringerne til et stadigt stigende antal (voksende og dygtigere) organisationer og
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ansøgninger,

(2)der er ønske om at forenkle ansøgnings-og bevillingsprocessen og samtidig bevare ordentlige

forvaltningsprincipper samt velbegrundede og transparente afgørelser,

(3) ønsket om at forenkle rapporteringskrav samtidig med at der i disse år stilles stærke krav til

dokumentation, rapportering og kommunikation af resultater, og

(4) udbredelsen til flere lande og områder vil være til gavn og glæde for en række organisationer og deres

partnere – men vil også udfordre puljemidlerne i det omfang, de ikke forøges svarende til behovet.

Milepæle i puljereformprocessen er medlemsmøde i Århus den 24./10 og København den 25/10, hvor

udkast til retningslinier bliver præsenteret mundtligt, hvorefter de sendes i skriftlig høring.

DEH møder naturligvis op og deltager i denne proces. Til medlemsmødet er der på baggrund af

en kontekstanalyse udarbejdet baggrundspapirder beskriver de pejlemærker der arbejdes efter,

dilemmaer vi skal forholde os til og nogle værdier og principper, der skal fastholdes. Den 14.

decmber vil CISU’sbestyrelse indstille de nye retningslinier dtil puljen til endelig godkendelse i

Udenrigsministeriet.

Ekstraordinær generalforsamling: Indkaldelsen skyldes, at CISU’s generalforsamling skal

godkende, hvis CISU skal forvalte nye puljer.

De indkomne forslag som generalforsamlingen skal tage stilling til: (1) CISU’s forvaltning af en udvidet

oplysningspulje finansieret af EU midler, og (2) forvaltning af en pulje til mindre humanitære indsatser.

Medlemsorganisationerne vedtog enstemmigt, at CISU kan forvalte to nye puljer.

Vedtagelsen skete på baggrund af bestyrelsens beslutning om at søge EU og Udenrigsministeriet om at

forvalte to puljer. Tidligere på efteråret har CISU således indsendt:

 En ansøgning til EU om sub-granting til oplysningsaktiviteter

 Et tilbud på forvaltning af en pulje til støtte til mindre humanitære indsatser - den såkaldte DERF

For at kunne forvalte nye puljer skulle medlemsorganisationerne godkende det på en generalforsamling,

og da næste generalforsamling ligger efter forventet svar på de to puljer, var det nødvendigt med en

ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere på www.cisu.dk eller skriv til Lise: lise.from@get2net.dk

Som Lise ville have sagt til generalforsamlingen:

My speech today will be like a mini-skirt. Long enough to cover the essentials but short enough to

hold your attention!.

EN LILLE REMINDER

Desværre har vi ikke nået at få fulgt op for kontingentbetaling for 2016. Hvis du

har mulighed for at finde de 150 kr og sende dem til DEH, vil bestyrelsen blive

meget glade. Send dem via hjemmesiden på PayPal eller til Danske Bank: Reg

4180 konto 2580063686.
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