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Mandag d. 25. januar 2016 kl. 18.00 hos Dansk Ungdoms Fællesråd 

Tilstede 

DL: Josefine Magnussen, Cecilie Rasmussen, Anders Wulff Kristiansen og Anne Lise Kappel 

Kontor: Anders Wulff Kristiansen og Sara Rønning-Bæk 

Referent: Sara Rønning-Bæk 
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1. Status på aktiviteter/projekter  

a. Nyt fra kontoret – 10 min 

- Velkommen til Charlotte 

Charlotte er startet op, og det går rigtig godt. Charlotte er desværre syg idag. 

- Gulv på kontoret 

Josefine har en aftale med 3 forskellige leverandører på fredag d. 29.01.16. Efter mødet sender 

Josefine de tre tilbud til DL for skriftlig beslutning. 

- Medlemssystem 

Systemet er oppe at køre nogenlunde med de forventelige henvendelser ang. login osv. fra 

medlemmer. Det er dog ganske få. 

Anders laver en mail i næste uge fra Ubivox, så vi undgår det ryger i spam. Sara giver Anders 

adgang. 

- Hjemmeside 

Anders og Kenneth Schou var med til mødet om den nye hjemmeside. Der kommer survey til 

efteråret for at følge op, om den nye er tilsvarende for brugernes behov modsat resultaterne fra 

den tidligere survey. 

b. Roller i DL - 15 min 

Udskydes til næste møde. 

c. DUF – 10 min  

- Ideer fra møde med DUF v. Karin 

Udskydes til næste møde. 

- Dialogambassadører 

Sara putter den i updaten med opfordring til at søge. 

- Initiativstøtteudvalget herunder også information om samarbejde i SAFU 

Anders informerer om møderne i SAFU (den fraktion, hvor CISV Danmark er med i i DUF). Der er 

møde igen i marts, hvor det fremtidige samarbejde kortlægges lidt nærmere herunder også 

eventuelle høringssvar mv.  På mødet d. 31. marts kl 17:30 skal SAFU tale om samarbejde 

mellem foreningerne og potentiale for fælles projekter mv. Her er andre fra DL (eller andre 

relevante) meget velkomne! 

Andreas Forrest sidder nu i Initiativstøtteudvalget på vegne af SAFU, og DL går i tænkeboks over, 

hvem, der kunne være med i stedet for ham. Den 11. februar vender DL skriftligt bud på nyt 

medlem, Anders koordinerer proces. 

d. Frivillighedsstrategi v. Josefine og Sara– 10 min 
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Udskydes til næste møde 

e. I am Eleven v. Josefine – 5 min 

Processen med at fremskaffe DVD’en er i gang. 

f. Generalforsamling/CISV dagen v. Karin – 5 min 

Sara har indkaldt til GF. Josefine tager kontakt til Nordsjælland for koordinering af program og 

tilmelding. 

g. Retningslinjer for eksterne kurser, NUDD v. Sara - 5 min 

Alexander fra NUDD arbejder på sagen. Vendes på næste møde. 

h. DL-weekend i foråret: Hvis og hvornår? – 5 min 

Udskydes til næste møde. 

i. Merchandise 

Charlotte kobles på via Skype for gennemgang om CISV Butikken. Charlotte og DL gennemgår fælles 

de retningslinjer, der blev lavet sidste år. Den nuværende grænse for varelager på 10.000kr synes 

ikke at være tilstrækkelig, men samtidig er det uholdbart at have et så stort varelager, at CISV som 

organisation skal momsregistreres. 

Charlotte tilsender lageroptælling til Anne Lise, så vi på den baggrund kan vurdere et sæt realistiske 

retningslinjer, hvor vi kan fortsætte en god butik, uden at vi får en omsætning, der vil kræve en 

momsregistrering. 

2. Status på økonomi 

a. Status: Regnskab og revision 2015 v. Anne Lise og Anders– 15 min 

Revisionen er lidt bagud, men forventningen er, at det er klar til revision onsdag eller torsdag. 

Anders har lavet udkast til kontoplan. Denne er næsten færdig og skal derefter godkendes af revisor. 

3. Status på LF 

4. Kommunikation 

a.    Årsskrift v. Sara –  10 min. 

Sara og Josefine fremlægger disposition og laver udkast til ’interviewpersoner’, så Cecilie kan danne 

sig et overblik og lave en plan for at tage billeder af dem, der skal være med og dele deres 

oplevelser. 

b. Årshjul v. Sara – 10 min. 

Sara gennemgår kort tanker for årshjul. 

Både Årsskrift og Årshjul tanker sendes ud til DL for input. 
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5. Status på udvalgsarbejde 

       a.    Status i JB v. Cecilie – 5 min 

IJR nomineringer: Det skal ske senest d. 1. april, og lige nu har JB udvalget en nominering, som skal 

findes. Det arbejder de på. IJBC holdes i Columbia. I midt april regner JB med at have en liste over 

mulige kandidater. 

6. Nyt fra international 

a. Klage om R7 – 5 min 

Anders har skrevet udkast. Linda og Kenneth kigger på det i morgen d. 26.11.16, så det kan sendes til 

udvalg og lokalforeninger 

b. NA Assessment – 10 min 

DL vender det kort og sætter det på næste DL møde, hvor det kan gennemgås mere i dybden. 

c. Valg til Governing Board – 5 min 

Der skal holdes udkig efter kandidater. 

7. Akutte problemer og andre beslutninger 

Step Up i Roskilde: Josefine høre Roskilde ad om, hvad der er gjort. Anders henter eventuelle lister. 

Mosaik vil gerne gå ca. 7000kr over budget: Josefine forklarer, at Frederikke og hende gerne vil omrokere i 

Mosaik budgettet, så de kan deltage i træning i Peru, da de nuværende aktiviteter ikke løber op til, hvad der 

var beregnet og da de selv skal være stab på RTF i Danmark. 

DL godkender, at Mosaik går over budget 

8. Evt. 

Sara meddeler at hun pr. 1. februar opsiger sin stilling i CISV. Det skyldes hverken mistrivsel eller dårligt 

arbejdsklima, men da Sara er i gang med at skrive speciale, vil en opsigelse nu – som unægtelig vil komme 

inden for de næste par måneder alligevel – være mere hensigtsmæssig, da tiden nu er mindre presset og vil 

sikre en mere sikker overlevering til en ny national sekretær. Sara fortsætter således frem til 1. marts.  

DL godkender, at Sara udarbejder jobopslag og går videre med annoncering på go.dk med pakken til 8000 kr. 

Ansøgningsfrist d. 20. februar med samtale i ugen efter. Josefine, Charlotte og Anders (Karin sidder med, 

hvis hun gerne vil) er ansættelsesudvalg. Sara kommer med input til ansøgninger.  

 

 


