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Styrelsemöte 1 september 2020 
Detta är en sammanfattning av vad som behandlades på styrelsemötet.  

Dagen innan styrelsemötet hölls en introduktionsdag där styrelsen bland annat lyfte styrelsens roll 

och ansvar, omvärldsbevakning med särskilt fokus Belarus och processen framöver för 

framtagandet av det nya idéprorammet.   

Informations- och diskussionsärenden 

Ordföranden rapporterade om händelser sedan mötet i juni. Ordföranden har bland annat deltagit 

i ForumCiv Kenyas årsmöte och skapat nya lokala stadgar och en MoU tillsammans med den 

lokala styrelsen. Generalsekreteraren rapporterade om aktuella händelser. Till exempelvis togs 

Generalsekreterarnätverkets arbete för fortsatt slopad egeninsats upp. Claudia Arenas, chef IQA, 

var inbjuden för att prata om ForumCivs Fundraising strategi. Angående säkerhetssystem så 

informerades om den av styrelsen beslutade Säkerhetspolicy och även alla Standard Operating 

Procedures och Contingency Plan är klara.  

Styrelsen fick en dragning av Ognjen Radonjic. ForumCivs chef på regionkontoret för Östeuropa 

och Balkan och diskuterade sedan ForumCivs möjligheter att gå vidare med arbete i Kaukasus.  

Uppföljning av de svårigheter som funnits gällande internationella banköverföringar gjordes 

genom att Marie Karsberg, ekonomichef, redogjorde för händelseutvecklingen. Detta var också 

en uppföljning på en motion ställd till årsmötet från en medlemsorganisation.    

Ordföranden gick igenom de beslut som fattats under första halvåret 2020.  

Generalsekreteraren rapporterade om  utvecklingen för ForumCivs verksamhet i Somalia. Detta 

görs löpande på styrelsemöten till årsslut.  

Styrelsen diskuterade innehållsförändringar i ansvars- och delegationsordning lett av Ida 

Ragnarsson, Strategic Development Officer.  

Ordföranden höll ett pass om Ökad transparens och insyn för styrelsens arbete angående den att-

sats som röstades igenom på årsmötet. Styrelsen hade möjlighet till en diskussion om dess 

innebörd och eventuella åtgärder och steg framåt.    

Beslutsärenden 

Styrelsen följde upp Sidas systemrevision av ForumCiv med fokus på en kartläggning av 

styrdokument. Styrelsen beslutade att förändra standard giltighetstid för policys till 1 år. Detta 

möjliggör årlig uppdatering.   

Generalsekreteraren presenterade på tidigare möte de justeringar som föreslås efter den externa 

utvärdering av Going Glocal som gjorts samt annan input som givits från medlemmar och 

personal. Styrelsen beslutade på detta möte att, bland annat, ändra namn från hubbar till 

regionkontor, att Stockholm blir huvudkontor och att lämna matrisbegreppet.    
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Planeringen av medlemsmötet och det extrainsatta årsmötet togs upp.  Styrelsen beslutade att 

enhälligt anta det upplägg för medlemsmöte och extrainsatt årsmöte som arbetsgruppen 

presenterade. Inbjudan skickas till medlemmar den 11 september.  

  

 


