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Styrelsemöte 15-16 februari 2021 
Detta är en sammanfattning av vad som behandlades på styrelsemötet.  

Informations- och diskussionsärenden 
Ordföranden rapporterade om händelser sedan mötet 14 december. Bland annat rapporterades 

att ett brev med besked om uppsägning av ett medlemskap har inkommit. En ny rutin införs om 

att ordföranden ringer till medlemmar som avslutar medlemskap samt nya 

medlemsorganisationer.  

 

Generalsekreteraren informerade att finansieringen av Country Office i Kambodja löper ut och 

att ForumCiv ser över möjligheten att få bidrag för att arbeta med demokratifrågor. En ny 

kontaktperson hos Sida CIVSAM för ForumCiv kommer utses då nuvarande slutar. Vidare 

informerades om att den nya kommunikationsplattformen för medlemmar lanseras inom 2 

månader. 

 

Styrelsen gavs en rapport för tredje tertialet. Det totala utfallet är 386 MSEK. Covid-19-

pandemin har haft stor påverkan på möjligheten att implementera den planerade verksamheten 

under året. Vidareförmedling inom SPP och Infokom har följt budget medan trainee-

programmet har använt ca 50% av budget. Vissa andra skillnader i utfall mot budget går att 

härleda till politisk situation och beslut i olika kontexter. Pandemin har också medfört 

minskning av kostnader som till exempel resor, konferenser och kontorsmaterial. En minskning 

av administrationsreserven på 0,8 MSEK tas i anspråk, vilket inkluderar finansieringen av 

Country Office Somalia som beviljades av styrelsen under T2.    

 

Styrelsen informerades om satsningar för medlemmar och den nya medlemsstrategin. Den 1 

januari 2021 tillträdde ForumCivs medlemskoordinator. Medlemskoordinatorns arbete kommer 

att utgå från en ny medlemsstrategi vilken skickades som underlag till styrelsen. Styrelsen 

informerades även om att medlemmarna kommer att bjudas in till dialogmöten gällande de nya 

styrdokument som ska antas av årsmötet år 2022. Styrelsen välkomnade och berömde de nämnda 

satsningarna på ForumCivs medlemsarbete.  

 

Styrelsen informerades om och diskuterade hur situationen i Belarus utvecklats. Styrelsen delgavs 

också resultaten av ForumCivs förstudie i Armenien och hur förutsättningarna för att samarbeta 

med civilsamhället i landet förändrats av kriget med Azerbadzjan. 

 

Styrelsen gavs en rapport om avvikelseärenden och informerades om att ForumCiv fortsätter 

dialogen med Sida om riskdelning i fall av korruption. 

 

Styrelsen informerades om tidsplanen för årsredovisningen inför årsmötet samt diskuterade 

arbetsprocessen för att ta fram förslag på prioriteringar i verksamhetsplanen 2022 till årsmötet. 

Styrelsen informerades även om planen för att ta fram styrdokument som ska ersätta det 

nuvarande 10-åriga idéprogrammet och den 5-åriga verksamhetsplanen som båda löper ut i slutet 

av 2022. Styrelsen diskuterade huruvida formen för nuvarande styrdokument ska behållas eller 

om det längre idéprogrammet ska ersättas av ett som löper under en period om 5 år. Styrelsen 

rekommenderar att vara tydlig i kommunikationen med medlemmarna hur processen kommer se 

ut och vid vilka tillfällen som de har möjlighet att skicka in förslag och synpunkter. 
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Styrelsens medlemsutskott presenterade sitt arbete som varit under mandatperioden på två år fram 

till oktober 2020 och sin slutrapport. Sedan följde en diskussion med fokus på områden att 

prioritera framöver. AU fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan baserat på denna diskussion 

och den om resultat och kommentarer från medlemsenkäten om medlemsnöjdhet, insyn och 

inflytande. Som del av handlingsplanen gav styrelsen direkt kansliet i uppdrag att återkomma för 

att informera om åtgärder för att förbättra vidareförmedlingen. 

 

Beslutsärenden 
 

Styrelsen beslutade att anta uppdaterad ”Anticorruption Policy” och att anta ”Environment and 

Climate Change Policy”. 

 

Styrelsen beslutade att utse två ledamöter att tillsammans med kansliets representanter utgöra 

arbetsgrupp för planering och genomförande av ett digitalt årsmöte. 

 

Under 2020 utsågs biträdande GS till ordförande för den lokala styrelsen för ForumCiv Regional 

Office ESA. Biträdande GS har upplevt att de dubbla rollerna är svårförenliga då de innebär både 

en strategisk och operativ inriktning. På grund av detta beslutade styrelsen att nominera 

ForumCivs styrelseordförande till ordförande för ForumCiv Regional Office ESA. Styrelsen 

beslutade också att nominera policy- och kommunikationschef Britt-Louise Andersson till 

CONCORD Sveriges styrelse.  

 

Styrelsen beslutade också att godkänna ansökan om medlemskap från Somalidoon IF Eskilstuna, 

Raíces och Rajo Swesom och välkomnar med det tre ytterligare medlemsorganisationer. Det 

aktuella antalet medlemmar efter beslutet är 149.  

 

 

 

 

 

 


