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Referat Daglig Ledelse d. 23.10.2019  
 

Dagsordenen justeres, så punktet om indførelse af procedure for information om criminal re-
cords rykkes til et beslutningspunkt (pkt. 11). 

Punkter til orientering 
1. Stormøde og hovedbestyrelsesmøde i Ringsted 

Opfølgning på referat af HB-mødet - hvad skal der samles op på i Daglig Ledelse? 
(Flere ting kommer som særskilte punkter i denne dagsorden) 
Daglig Ledelse (DL) foreslår på Hovedbestyrelsesmødet (HB) i november, at CFA 
flyttes til national aktivitet, og at Junior Branch-aktiviteter (JB) slettes i den inter-
nationale oversigt. 

2. MobilePay løsning til lokalforeninger - opfølgning på sidste møde 
CISV Danmark har fået oprettet en MobilePay MyShop-løsning til shoppen og an-
dre aktiviteter. Lokalforeninger, der har en lignende ordning - eller har ønsker 
om at få en - kan sende bilag på månedligt gebyr til kontoret. 

3. Status på indsamling af tavshedserklæringer 
Det er en forholdsvis stille periode lige nu, men der mangler at blive registreret 
mange tavshedserklæringer i medlemsportalen. Rikke Juel Enemærke, som vare-
tager alt attest-arbejdet for Risk Management-udvalget (RM) følger løbende op i 
løbet af efteråret og laver en ny runde til alle udvalg og lokalforeninger efter for-
årets generalforsamlinger. 

4. Mental Health og Child Protection implementeret i leder- / stabsansøgninger 
De to politikker er implementeret i årets stabs- og lederansøgninger. DL anbefaler 
HB på det kommende møde, at vi arrangerer et mini-kursus i psykisk førstehjælp, 
som alle lokalforeninger tilbydes i foråret. Jacob Lundborg Nielsen (underviser i 
udvidet førstehjælp) kan evt. hyres til kursusvirksomhed - Linda Holmberg har 
kontakt til ham. 
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RM-udvalget arbejder på at oversætte dele af det meget fine materiale, som Inter-
national Office (IO) har om Child Protection. 
RM-udvalget arbejder desuden indenfor området Child Protection med bl.a. en 
forældreguide, der informerer om fx hensigt og formål med ”kramme”-lege, en 
guide om krænkelser, en guide om seksuelle krænkelser og om endelig en guide 
om grænseoverskridende adfærd. Alle dokumenter lægges på den nye hjemme-
side; Charlotte Schmock laver en mappe på hjemmesiden, der kun indeholder RM 
ressourcer/ dokumenter. 

Punkter til drøftelse 
5. Sammensætning af Daglig Ledelse i fremtiden 

Anne-Mette Silassen har trukket sig som landskasserer. En ny landskasserer væl-
ges til foråret for en et-årig periode. Line Koch fra Amager stiller op. Line funge-
rer indtil foråret som tilknyttet ressourceperson i Daglig Ledelse - i praksis for at 
planlægge budget 2020 samt foretage budgetopfølgning for 2019 og fungere som 
Charlotte Schmocks samarbejdspartner i forbindelse med udarbejdelse af års-
regnskab, som 2. godkender af bankoverførsler samt varetage andre presserende 
kassereropgaver. 
Hovedbestyrelsen informeres i detaljer på mødet d. 16. november om sammen-
sætningen i Daglig Ledelse og om udfordringer og tanker om den fremtidige sam-
mensætning af Daglig Ledelse. Daglig Ledelse arbejder på vedtægtsændringer til 
forårets generalforsamling mhp. at udvide antallet af medlemmer i Daglig Le-
delse permanent. 

6. Idé om at kombinere UW3 med Stormøde 
NUDD har følt det demotiverende at læse referatet fra HB-mødet og er nu lettere 
frustrerede over ikke at have været til stede under debatten. 
På næste NUDD-møde (inden næste HB-møde) tages der beslutning om formål og 
struktur for UW3 fremover. NUDD’s beslutning tages med som orientering på HB-
mødet. 
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7. Ny procedure i forbindelse med fordeling af delegationer på Stormøde udarbej-
des. Daglig Ledelse i samarbejde med evt. udvalgsformænd 
Daglig Ledelse udarbejder i de kommende måneder et udkast og indbyder ud-
valgsformændene til et formøde i januar/februar til finpudsning. Forslaget skal 
præsenteres på HB-mødet i marts.  

8. RTF i Danmark i 202? 
Oversigt over RTF’s i vores region: https://cisv.org/resources/training/find-inter-
national-training/rtf-emea/rtf-hosting-plan-emea/ 
Der er fastlagt RTF frem til og med 2022. Vi har kendskab til to lokalforeninger, 
der påtænker at byde ind på planlægning og afholdelse af RTF. Anne Tetens spør-
ger Fyn & Sydjylland og Hareskov-Værløse, om de stadig er interesserede og un-
dersøger hos den ansvarlige regionale koordinator (ReCo) om mulighederne for 
at afholde RTF i Danmark i 2023. 

9. Rejsepulje - etablering på de øvrige programmer & indfasning 
Charlotte Schmock, Pia Lykking og Rikke Juel Enemærke udarbejder en for-
dele/ulempe-tabel. Revisor inviteres med på DL-mødet i januar med henblik på 
præsentation af et udarbejdet forslag for HB på marts-mødet. Charlotte lægger ud 
og sender videre til Pia, som sender til Rikke. Derefter sendes fordel-ulempe-ta-
bellen til DL og sættes på dagsordenen på januarmødet. 

10. Lederrekruttering - oplæg fra Cecilia Nielsen (p.t. i virksomhedspraktik) - bilag 1 
Astrid Nørgaard Hostrup viderebringer DL’s feedback på oplægget til Cecilia Ni-
elsen. Charlotte Schmock skriver til lokalforeninger mhp. at få alle ledige pladser 
på hjemmesiden. Det er en del af den udarbejdede kampagne at henvise til 
cisv.dk’s oversigt over ledige pladser.  

Punkter til beslutning 
11. Ledere, stabe og JC’s på camps - procedure for at udveksle bekræftelser på, at der 

er indhentet ”Criminal records” 
Bilaget fra det seneste DL-møde i september justeres i ordlyden, efter RM’s anvis-
ninger. IO har ikke p.t. planer om at sætte en mere formaliseret procedure i gang 
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mhp. at dokumentere mellem landene, at der er indhentet attester på le-
dere/stabe og JC’s (i det omfang det er muligt i de enkelte lande jf. deres nationale 
lovgivninger). DL og RM har derfor besluttet, at vi i CISV Danmark selv igangsæt-
ter procedure herfor, og det bliver Rikke Juel Enemærke, som i forvejen admini-
strerer indhentning af straffe- og børneattester, der varetager opgaven. HB orien-
teres på mødet d. 16. november.  

12. Aktivitetsplan: UWX i 2020 - én samlet eller delt i Øst/Vest? 
Vi bakker op om en forespørgsel fra NUDD om, at der afholdes to separate uddan-
nelsesweekends på to lokaliteter, men i samme weekend. Rikke Juel Enemærke 
kontakter pva. DL Nordsjælland og spørger, om det er muligt at afholde UW i 
weekenden 20.-22. marts. 

13. Operation Dagsværk 2019 - se bilag 2 
DL bakker op om ønsket om oprydning og udsmykning af kontoret. Vi hyrer tre-
fire dagsværkere, og Alberte og Merle deltager på dagen. JB laver opslag på Face-
book og rekrutterer dagsværkere og laver selv aftaler med de pågældende. Pia 
Lykking indbydes til at deltage, da hun ved flere lejligheder har udvist interesse 
og ideer til indretning på kontoret. 

Opfølgning 
14. Igangværende projekter 

a. G-suite 
Anne Tetens og Charlotte Schmock bestræber sig på at fremlægge en plan 
for den fortsatte implementering af G-suite på DL-mødet i december. 

b. Generelle betingelser - især pkt. 7+8 
DL gennemgik RM’s seneste justeringer af de generelle betingelser. Rikke 
Juel Enemærke læser korrektur og laver layout og sender til Charlotte Sch-
mock, der overskriver den aktuelle version på hjemmesiden (som ansøg-
ningsskemaer allerede linker til) 

c. Vedtægtsændringer i lokalforeninger 
15. Økonomi 
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a. Lokalforeninger 
CISV Storstrøm har ansøgt om bevilling til indkøb af nyt sengetøj. Det blev 
bevilget. 
I forbindelse med forårets generalforsamlinger gennemgår vi i DL lokal-
foreningernes regnskaber i overblik med henblik på at skabe overblik over 
økonomi og muligheder i lokalforeningerne. 

b. CISV Danmark 
Ingen bemærkninger p.t.  

16. Kontakt til lokalforeninger og nationale udvalg 
DL evaluerer, at arbejdsdelingen indtil videre fungerer godt. Det er Rikke 
Juel Enemærke, der i forhold til secretary@...-mailen varetager kontakten 
med lokalforeninger, udvalg og IO og er bindeled mellem de tre instanser. 

17. Opfølgning på mødet og kommunikation udadtil (hvem gør hvad og i hvilke fora) 
DL udtrykker samstemmende tilfredshed med den nye struktur i dagsor-
dener og referater fra møderne. 

18. Evt. 
a. Status på de nye tiltag på kontoret - evt. justeringer af arbejdsdelingen af-

tales 
Vi kan i konkrete situationer komme i tvivl om, hvem der handler, men vi 
må kontakte hinanden direkte, hvis vi er i tvivl om, hvem der gør hvad, for 
at sikre os, at ingen henvendelser eller opgaver lander ned mellem to stole. 
Medlemmer, lokalforeninger eller udvalg er på samme måde altid vel-
komne til at skrive og spørge, hvem de skal kontakte om en konkret sag, 
hvis de er i tvivl. 
DL vurderer, at der med tiden kan blive brug for at ansætte endnu en ad-
ministrativ medarbejder i CISV. På HB-mødet i marts vil vi sætte et punkt 
på dagsordenen, hvor alle lokalforeninger og udvalg kan komme med in-
put til, hvilke ønsker og krav der kan stilles til en ny ansættelse for at un-
derstøtte arbejdet i bestyrelser og udvalg. 

b. RM og alderskrav 
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RM er i dialog med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) om evt. alderskrav til 
roller/hverv i foreningen med indhold af særlig fortrolighedskarakter - fx 
rollen som RM, hvor DL og RM mener, at det er rimeligt med et alderskrav 
på 25 år, som der også er til minimum et medlem i stabe. Vi afventer svar 
fra DUF og sætter sagen på som punkt på førstkommende HB-møde, når vi 
har en afgørelse. 

Mødeleder: Linda Holmberg 

Referent: Rikke Juel Enemærke 



Ready to run kampagne: Er du klar til at lede?
Udarbejdet efter oplæg af CISV International Leader Recruitment Campaign

Mål: at rekruttere danske ledere og stabe til CISVs programmer

Målgruppe: unge voksne i alderen 21-30 år med interesse for kultur, læring og medborgerskab.
Der arbejdes med social medie annoncering til subgrupper. 

Budget: der skal afsættes 1200 - 2500 kroner til effektiv implementering af kampagnen. Se afsnit Kampagneplan 
for fordeling



Nødvendige tiltag i organisationen før 
kampagnestart 
Lokalforeninger
For effektiv implementering af kampagnen er det nødvendigt, at lokalforenin-
gerne opdaterer siden ledige pladser på cisv.dk med åbne positioner. Der bør 
oprettes en ledig plads for hver leder/ stabsgruppe (kan eventuelt også gøres 
for hvert enkelt stabsmedlem afhængigt af, hvordan lokalforeningen ønsker 
processen), som der søges. På siden for den pågældende position bør destina-
tion, detaljer om programmet samt link til ansøgningsskema og kontaktoplys-
ninger ved spørgsmål fremgå tydeligt. 

Teknisk administrativ
Der skal oprettes et submenupunkt under punktet Dine muligheder med titlen 
Bliv leder. Indholdet kan ses sidst i oplægget.

Administrator af facebookside
Oprettelse af Business Manager og Annoncekonto på facebook. 

Rekrutteringsplatforme 
Sociale Medier
De sociale medier er effektive til kommunikationskampagner herunder rekrut-
tering, da de kan målrettes en bestemt målgruppe meget direkte - så betalt 
indhold simpelthen kun vises til den udpegede målgruppe. 

Facebook
Facebook bliver allerede i dag brugt af både lokalforeninger og CISV Danmark 
til organisk indhold (indhold som deles på væggen) - og det er vigtigt, at det 
fortsat bliver anvendt sådan. De følgende initiativer er derfor tænkt som et 
supplement til de indsatser der allerede sker på platformen

Organisk kampagne: Kender du en ny CISV’er?
Fra CISV Danmarks side vil jeg anbefale at prøve at lave et opslag på væggen, 
som har til sigte at aktivere CISV’ere: forældre, tidligere deltagere, leder og 
stabe. Målet er, at kampagnen rammer personer i deres netværk, som ikke har 
kontakt til CISV. 

HVEM KENDER DU? 🙋 Vi søger ledere til sæsonens 
programmer. Kender du en potentiel CISV’er, som ville 
kunne løfte den vigtige opgave? Hjælp med at finde de 
mest fantastiske ledere ved at @tagge dem i 
kommentarfeltet eller dele opslaget 🤞



Annonceret indhold: Er du klar til at lede?
Det annoncerede indhold er skabt ud fra CISV Internationals kampagne. An-
noncerne vise til fire grupper, hvor budgettet fordeles alt efter, hvilken grupper 
der reagerer bedst på indholdet (automatisk funktion, som kan tilvælges): 

Universitetsstuderende
Lærerstuderende + lærere i alderen 21 - 30 år 
Medlemmer (21-30 år) af LMO-facebookgrupperne: AFS Danmark, Roteract og 
UWC Danmark 
Personer i alderen 21 - 30 år som tidligere har interageret med vores indhold

Instagram
Instagram er en platform med kæmpe potentiale - for der er virkelig mange 
gode billeder i CISV, som taler til store og små. I denne forbindelse på grund af 
ressourcer foreslår jeg dog en mindre indsats som supplement til facebook-
kampagnen. 

Annonceret indhold (retargeting)
På instagram vil jeg anbefale at køre en mindre kampagne, som rammer dem 
som har interageret med kampagnen Er du klar til at lede? på facebook

LinkedIn (kræver vedligeholdelse)
Jeg anbefaler, at der oprettes en LinkedIn-side, hvor der postes relevante frivil-
lig positioner og historier med fokus på content areas. Der skal connectes med 
alumner og aktive. Hvis der er et flow af opslag fra siden vil tidligere CISV’ere og 
nuværende aktive like, dele og kommentere opslagene, hvilket vil synliggøre 
organisationen til deres professionelle netværk. I nogle netværk vil der sidde 
potentielle nye CISV’ere - som måske endda allerede var på udkig efter en mu-
lighed, som dem CISV tilbyder.

Fysisk forankring
For at styrke den digitale kampagne vil det være oplagt, at igangsætte initiati-
ver i det fysiske rum. Jeg foreslår plakater på universiteter og lærerseminarier, 
som er en simpel løsning, der kan være effektiv, da det benytter de samme 
elementer som SoMe-kampagnen. Hvis man har ressourcerne vil andre tiltag, 

Kampagneplan for annoncering 
på facebook

Step 1: Awareness
Videoannonce 

Periode og budget
1. uge - 4. uge (mulighed for at forlænge). Budget: 400 DKK + 200 DKK

Målgruppe 
Universitetsstuderende
Lærerstuderende + lærere i alderen 21 - 30 år 
Medlemmer (21-30 år) af LMO-facebookgrupperne: AFS Danmark, Roteract og 
UWC Danmark 

Indholdseksempel



Step 2: Consideration 
Visninger af landingsside 

Periode og budget
1. uge - 4. uge (mulighed for at forlænge). Budget: 400 DKK + 200 DKK

Målgruppe 
Personer i alderen 21 - 30 år som har set min. 15-sekunder af videoen eller set 
landingssiden
Personer som har interageret med indhold på CISV Danmarks facebookside 
(ect. selektering på alder)

Indholdseksempler 

Der skal køre fire forskellige annoncer med personlige historier fra tidligere 
ledere. Budgettet fordeles efter hvilke der performer bedst. Disse er blot per-
sonlige eksempler på to hvordan to versioner kunne se ud.

Step 3: Decision
Karrusel

Periode og budget
2. uge - 6. uge (mulighed for at forlænge). Budget: 400 DKK + 400 DKK

Målgruppe
Personer i alderen 21 - 30 år som har set min. 15-sekunder af videoen eller set 
landingssiden

Indhold 

De faner som målgruppen reagerer bedst på (klik) vil blive fremhævet (blive 
vist først i karrusellen). 

Ansøg Ansøg

Ansøg senest 15. novemberAnsøg senest 15. november



Plakat Indhold til hjemmeside
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Bilag 2 - henvendelse om OD-dag 
 

Hej DL 

Jeg skriver til jer i forbindelse med, at Operation Dagsværk finder sted den 6. november 2019. 
Operation Dagsværk handler om, at unge "arbejder ud fra devicen om at give en dag af deres 
egen uddannelse, for at give en uddannelse til andre unge et sted i verden". Man vil som 
"arbejdsgiver" betale 350kr for mindst 5 timers arbejde til en elev på en ungdomsuddannelse. 
De penge som eleven til tjene, vil gå til årets projekt om at støtte unge handicappede i 
Uganda. 	

	

Mit	forslag	lyder,	at	CISV	hyrer	et	par	gymnasieelever,	der	sammen	med	mig	og	muligvis	
Merle	Thejls	får	ryddet	op	og	ordnet	CISV	kontoret.	Jeg	ved,	at	der	har	været	snak	om	at	
købe	nogle	nye	reoler/opbevaring.		

Jeg	vil	høre	om	I	evt.	kan	snakke	sammen	om	dette,	og	om	det	er	noget	vi	vil	have	penge	til?	
Det	kræver	selvfølgelig	også,	at	vi	til	den	tid	har	en	ide	om,	hvad	der	kan	gøres/hjælpe	til	
ved	kontoret.	

Jeg	synes	i	hvert	fald,	at	det	kunne	være	en	rigtig	god	måde	for	CISV	Danmark	at	støtte	op	
om	projektet.		

	

I	kan	læse	mere	om	Operation	Dagværk	og	projektet	her:	https://od.dk/		

	

Mvh	Alberte	Zimsen	
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