
 

 

ForumCiv  |  Alsnögatan 7  |  Box 15407  |  SE-104 65 Stockholm  |  Sweden  |  tel: +46(0)8 506 370 00  |  www.forumciv.org 

Styrelsemöte 23 oktober 2020 
Detta är en sammanfattning av vad som behandlades på styrelsemötet.  

Innan styrelsemötet hade styrelsen en workshop om styrelsens ansvar och roll. Workshopen 

leddes av Ideell Arena. 

Informations- och diskussionsärenden 
Ordföranden rapporterade om händelser sedan mötet 1a september. Ordföranden rapporterade 

bland annat från det extra årsmötet extra årsmötet som hölls den 10 oktober då reviderade stadgar 

antogs och valberedningens vakanta plats tillsattes. Styrelsen informerades även om en 

visselblåsning som inkommit gällande en medlemsorganisation.  

 

Generalsekreteraren rapporterade om aktuella händelser. Generalsekreteraren informerade 

exempelvis om att det mellan Sida och GS-nätverket, där generalsekreteraren är sammankallande, 

kommer diskuteras problematiken med banktransfereringar till utlandet, på deras möte i 

november. 

Styrelsen fick en presentation av tertialrapporten, både det ekonomiska utfallet och den narrativa 

rapporten. Styrelsen informerades då om hur Covid-19-pandemin har påverkat verksamheten 

olika i de olika verksamhetsländerna.   

Styrelsen beslutade på det tidigare styrelsemötet den 1 september att en årlig översyn ska göras 

av ForumCivs samtliga policies. Styrelsen diskuterade därför på detta möte vissa policies och 

förslag till justeringar av dessa. Beslut om reviderade policies kommer att fattas på nästa 

styrelsemöte den 14e december.    

 

Styrelsen diskuterade förslag på demokratiåtaganden för ForumCiv och att ansluta sig till 

deklarationen framtagen av Kommittén Demokratin 100 år, samt bifogad lista på förslag på 

åtaganden till medlemsorganisationer. Beslut fattas på nästa styrelsemöte. 

 

2022 är sista året för nuvarande idéprogrammet och strategin varför planen för framtagandet av 

nya strategiska dokument diskuterades i styrelsen.   

 

Styrelsen informeras löpande om verksamheten i Somalia. På detta möte informerades om 

nedstängningen av landskontoret. Styrelsen informerades även om arbetet med 

programutveckling och fundraising som pågått sedan i maj. Sedan följde en ekonomisk rapport 

av hur finansieringen av verksamheten i Somalia har använts. Medlemsorganisationerna har 

liksom styrelsen tidigare informerats om nedstängningen. 

  

Styrelsen informerades om resultatet av utvärderingen av medlemsmötet och det extra årsmötet 

den 10 oktober.  

 

Styrelsen diskuterade ForumCivs identitet som organisation. En genomgång av organisationens 

historiska utveckling inom olika områden och därefter gruppdiskussioner om synen på 

organisationens identitet och vilka intressen som företräds.  
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Beslutsärenden 
Styrelsen gick, efter att ha varit uppe på många styrelsemöten, till beslut i frågan om 

medlemskapskrav. Styrelsen beslutade att för att kunna delta 

i ForumCivs kapacitetstärkande aktiviteter och för att kunna söka bidrag 

från ForumCiv behöver en organisation vara medlem i ForumCiv. Detta gäller vidareförmedling 

genom organisationer i Sverige, det som kallats SvEOs. 

 

 

 


