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Styrelsemöte 14 december 2020 
Detta är en sammanfattning av vad som behandlades på styrelsemötet.  

Informations- och diskussionsärenden 
Ordföranden rapporterade om händelser sedan mötet 23 oktober. Ordföranden rapporterade bland 

annat från deltagande på möte med ForumCiv Kenyas styrelse om Going Glocal. Styrelsen 

informerades även om att ordföranden liksom personalen deltagit i säkerhetsutbildning.  

Ordföranden informerade även om att en medlemsnöjdhetsenkät har skickats ut till 

medlemsorganisationerna som även ställer frågor om medlemmarnas upplevelse av insyn och 

inflytande i ForumCiv. Resultatet kommer att redovisas på nästa styrelsemöte. 

 

Generalsekreteraren informerade bland annat om att ett nytt Safety & Security System är 

färdigställt. I början av 2021 kommer även en digital kurs för hela säkerhetssystemet lanseras. 

Vidare informerades styrelsen om att Anna Stenvinkel tillsammans med GS-nätverket samarbetar 

för att påverka biståndsdebattens riktning. 

Styrelsen informerades om bakgrunden till och fokus för den förstudie i Armenien som ForumCiv 

genomför. Detta innefattar en migrationsstudie med fokus på kvinnor och den armeniska 

diasporan, en social och politisk kontextanalys, kartläggning av civilsamhällesorganisationer, 

samt olika fokusgrupper. 

Styrelsen informerades också om den politiska situationen i Kambodja samt hanteringen av 

Covid-19-pandemin. Vidare informerades styrelsen om hur ForumCivs verksamhet och möjlighet 

till finansiering påverkas av att den svenska ambassaden i Kambodja fasas ut under 2021.  

Styrelsen gavs en ekonomisk rapport som innefattade en rapport om det egna kapitalet och en 

omvärldsanalys ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen informerades om ForumCivs 

overheadkostnader och reserver. Sedan gavs en översikt av samtliga signerade avtal som utgör 

ForumCivs nuvarande intäkter samt utsikter för nya avtal och potentiella finansiärer framöver. 

Styrelsen diskuterade Environment and Climate Change Policy och Anticorruption Policy. Beslut 

om dessa tas på nästa styrelsemöte efter justeringar. Styrelsen diskuterade förslaget från tidigare 

styrelsemöte om att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med civilsamhällespolicyn men eftersom 

den planeras att fortsätta gälla tillfälligt och att delar av dess innehåll sedan kommer att inkluderas 

i framtida strategidokument valde styrelsen att inte tillsätta en arbetsgrupp.  

 

Beslutsärenden 
 

Styrelsen beslutade att anta Privacy Policy (GDPR) som ny policy, samt följande redigerade 

policies: Investment Policy, Policy on the role of civil society in the democratisation process, 

Ethical policy for fundraising, private sector partnerships and fund applications, Safety and 

Security Policy och att arkivera   IT policy och Policy on alcohol as a hindrance to development 

(men att inkorporera dess innehåll i operativa rutiner). 
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Styrelsen beslutade att anta arbets- och beslutsordning (tidigare ansvars- och delegationsordning) 

för ForumCivs styrelse och generalsekreterare.  

 

Styrelsen beslutade också att anta en rollbeskrivning för personalens representant i styrelsen. 

Syftet med dokumentet är att förtydliga rollen som personalrepresentant i styrelsen och öka 

transparensen. Personalrepresentanterna, generalsekreteraren och styrelsens ordförande har 

samarbetat för att utveckla rollbeskrivningen.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna budgetramen för år 2021. 

 

Kansliet har begärt att datum för implementering av det medlemskapskrav som styrelsen 

beslutade om den 23 oktober 2020 skjuts fram till att börja gälla den 1 januari 2022. Syftet med 

kansliets förslag på implementeringsprocess är att harmonisera medlemskapskravet med 

ForumCivs interna organisationsbedömningssystem som är under förändring med planerad 

lansering under 2021. Styrelsen beslutade att det medlemskapskrav som styrelsen beslutat om ska 

implementeras enligt nytt förslag och tidsplan.  

Styrelsen välkomnar Vänsterns Internationella Forum och  Somali Society Relief Development 

and Advocacy som nya medlemmar i ForumCiv.  

 

Styrelsen beslutade att årsmötesdatum sätts till den 29 maj 2021. 

 

Styrelsen beslutade att ForumCiv ska skriva under Deklaration för demokrati med följande fyra 

åtaganden i syfte att stärka och utveckla demokratin under 2020/2021:  

 

Agera för demokrati  

ForumCiv är en bistånds- och civilsamhällesorganisation som verkar för fördjupad demokrati, det 

vill säga att alla människor ska ha reella möjligheter att delta i beslut som rör deras liv. I allt vårt 

arbete strävar ForumCiv för att främja aktivt folkligt deltagande, respekt för Mänskliga 

Rättigheter och att motverka alla former av diskriminering.   

  

Inspirera medlemsorganisationer att anta demokratideklarationen    

Uppmana våra medlemsorganisationer att formulera egna åtaganden för demokratin. För att 

underlätta för våra medlemsorganisationer tar ForumCiv fram förslag på åtaganden som 

organisationerna kan använda, alternativt inspireras av vid formulering av egna åtaganden.   

  

Stärka interndemokratin   

Vi ska arbeta för att förstärka interndemokratin i ForumCiv, men också bidra till att stärka våra 

medlemmars interndemokrati genom att öka kunskapen om föreningsdemokrati och hur en kan 

skapa ett inkluderande och gott samtalsklimat.   

  

Stärka demokratin globalt  

ForumCiv har i 25 år arbetat med att stärka demokratin i världen. Som global organisation 

kommer vi under 2021 fortsätta uppmärksamma civilsamhällets roll för demokratin genom våra 

externa kommunikationskanaler i Sverige och genom våra regionala kontor runt om i världen.   

 

 

 

 


