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Bestyrelsens årsplan for 2019 – 2020  

(Den rullende politiske plan 2019 – 2020) 

 

Rådet giver på Rådsmødet bestyrelsen opdrag om at fokusere på særlige områder i løbet af det kommende 

år (juni 2019 - maj 2020). Dette sammenfattes I Bestyrelsens årsplan, som også kalde "den rullende 

politiske plan". 

1. Baggrund: På Rådsmødet 2017 har Mellemfolkeligt Samvirke vedtaget en ny strategi, som skal 

danne rammerne om foreningens arbejde i perioden 2018-2022. I det kommende bestyrelsesår 

(2019-2020), skal bestyrelsen derfor grundlæggende: 

▪ sikre, at strategien implementeres både på kort og på lang sigt; og 

▪ tilse, at Mellemfolkeligt Samvirke på bedst mulig vis bidrager til virkeliggørelsen af ActionAid 

Internationals strategi. 

Ud over dette generelle ansvar i forhold til at sikre implementeringen af strategien og opnåelse af fastlagte 

mål, samt markere Mellemfolkeligt Samvirkes synspunkter i den offentlige debat, skal Bestyrelsen i det 

kommende år især rette sin opmærksomhed på følgende punkter: 

2. Stærkt, gennemgående fokus på organizing og inddragelse af frivillige: Bestyrelsen skal fortsat 

sikre, at arbejdet med at udvikle community organizing som en del af arbejdet med strategien 

fortsættes.  

Derudover at frivilligt initierede og -drevne aktiviteter, der er koblet op på strategiens 

forandringsmål, igangsættes og støttes, samt at frivillige indtænkes og inddrages i relevante nye 

initiativer, der igangsættes. 

 

3. Skærpe Mellemfolkeligt Samvirkes kampagnearbejde i relation til strategien: Dette ved at; 

a. forsætte fokus på politisk, økonomisk og social ulighed på en måde, der skaber 

samfundsdebat og handlemuligheder og opbygger MS’ viden og profil på området 

b. Sikre forbundethed mellem vores temaer, vores fortælling, og vores arbejde og partneres 

kampagnearbejde i Syd. 

c. Styrke Mellemfolkelig Samvirkes digitale tilstedeværelse og evne til at mobilisere. 

 

4. Øget diversitet i finansieringen af Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde – bæredygtig og uafhængig 

økonomi: At fortsætte og styrke den positive udvikling i arbejdet med både nytænkning og 

konkrete tiltag omkring øget diversitet og spredning i foreningens finansieringskilder. Dette med 

henblik på at mindske foreningens sårbarhed og styrke uafhængigheden af statslig finansiering. 

Dette blandt andet ved:  

a) Investere i og øge andelen af private donorer og medlemmer, med sigte på at skabe en bredere 

folkelig forankring og en højere grad af egenfinansiering. 

b) Sikre, at arbejdet med at nytænke muligheder i forhold til næste rammeaftale med Danida 

igangsættes rettidigt 

c) Fortsat opmærksomhed på udviklingen af socialøkonomi og socialt entreprenørskab som 

aktiviteter, der i økonomisk forstand hviler i sig selv og som kan inspirere andre både i DK og i 

andre lande, herunder gennemføre en erfaringsopsamling ud fra aktiviteter igangsat over de 

seneste år i København, Aarhus og Odense.  
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5. Udvikling af alternativer  

Bestyrelsen vil fortsat have fokus på, hvordan MS nationalt og internationalt kan arbejde med 

udvikling af alternativer, der bidrager til at opbygge nye bæredygtige måder at indrette samfund, 

demokrati og fattigdomsbekæmpelse på. På baggrund af en udforskning i 2019 om, hvordan MS 

kan udvikle, støtte og stimulere lokaldrevne ejerskabsformer som deleøkonomi, andelseje og 

fælleseje samt fremme miljømæssigt bæredygtige produktionsformer, skal bestyrelsen beslutte, 

hvilke aktiviteter MS skal igangsætte på området fra 2020. 

 

6. Mellemfolkeligt Samvirke i Danmark: Bestyrelsen skal sikre det fortsatte arbejde med 

Mellemfolkeligt Samvirkes fysiske tilstedeværelse og forankring i hele Danmark gennem 

implementeringen af planen om etableringen af Globale Platforme i Danmark. Dette med særligt 

fokus på, at Mellemfolkeligt Samvirke derigennem bliver bredt forankret blandt unge og støtter op 

om aktiviteter, der er koblet op på strategiens forandringsmål og fremmer det globale og 

mellemfolkelige engagement. Som en del heraf skal bestyrelsen tilse, at der søges det bedst mulige 

samarbejde med andre organisationer. 

 

7. At forbedre kommunikation, informationsdeling og gennemsigtighed inden for foreningen: 

Med det nye frivilligmodul på ms.dk, udsendelse af aktivitetsmail hver anden uge, 

aktivitetskalenderen tilgængelig på ms.dk, samt Facebookgrupper og events både i København og 

Aarhus er der gennemført flere tiltag, der forbedrer den interne kommunikation og 

informationsdeling i Mellemfolkeligt samvirke. Der er dog fortsat behov for fokus på forbedringen 

af informationsdelingen med henblik på gennemsigtighed omkring igangværende indsatser, samt 

kortlægning og overblik over kompetencer i Rådet med henblik på øget inddragelse og brug af 

kompetencerne.   

 

8. Mellemfolkeligt Samvirkes rolle i at støtte unges globale netværk: Bestyrelsen skal sikre, at;   

a) der bakkes op om konkrete politiske mobiliseringer vedrørende dagsordner som Fight 

Inequality, Fridays4Future og verdensmålene  

b) der sker en udvidelse af vores netværk af Globale Platforme, ikke bare i Danmark men også 

globalt 

c) Mellemfolkeligt Samvirke bidrager aktivt til samarbejdet på tværs af ActionAid 

føderationen med at opbygge et Youth Community of Interest og det globale Activista 

netværk. 

d) Det forsat udforskes hvorledes Mellemfolkeligt Samvirke kan bidrage til at styrke den 

globale forbundethed mellem aktivister i Danmark og andre steder i verden, der arbejder 

for øget politisk deltagelse, styrkelsen af en bæredygtig og retfærdig økonomi og øget 

social sammenhængskraft og mellemfolkelig forståelse. 

 

9. Følge op på anbefalingerne fra det igangværende Danida review. Der er i foråret 2019 gennemført 

et Danida Review af det internationale og humanitære arbejde. Det er væsentligt at bestyrelsen i 

den kommende periode følger op på anbefalingerne fra det helt overvejende positive review og 

sikrer at relevante tiltag igangsættes. 

 

10. Styrke og skærpe Mellemfolkeligt Samvirkes fokus på klimakrisen 

Bestyrelsen skal afdække, hvordan vi bliver vores klimaansvar mere bevidst som organisation ved 

at se på:  
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a) hvordan organisationens drift bliver mere klimavenlig, 

b) hvordan klimakrisen er forbundet med MS’ indsatsområder så som ulighed, og 

c) hvordan det, MS gør og vil på klimaområdet, synliggøres – både internt for sekretariatet samt 

rådet og i den eksterne kommunikation på hjemmeside og andre kanaler. 

Herudover opfordres der til, at MS forholder sig til klimaspørgsmålet i alle nye projekter, 

partnerskaber og kurser, MS er engageret i. Ligeledes opfordres der til, at MS tør være modig og 

ambitiøs på denne dagsorden. 

 

11. Målet om social sammenhængskraft 

Bestyrelsen skal fortsætte og skærpe MS’ arbejde med det strategiske mål om social 

sammenhængskraft, herunder:  

a) Bestyrelsen skal sikre, at MS søger at påvirke Folketinget og regeringen til at afvikle eller lempe 

den diskriminerende lovgivning rettet mod asylansøgere, flygtninge og mennesker bosat i 

udsatte boligområder. 

b) Bestyrelsen skal søge at styrke arbejdet med at støtte ofre for diskrimination og inspirere andre 

til at reagere, når de bevidner diskrimination.   

c) Bestyrelsen skal tilse, at MS i øvrigt i sit oplysnings- og kampagnearbejde søger dialogen med 

mennesker, der ikke umiddelbart deler vores værdisæt.  

 

12. Fokus på Syrien og kurdere i området  

I Syrien lever millioner af mennesker på flugt. Lige nu bor der 70.000 mennesker i flygtningelejre i 

det nordlige Syrien. Bestyrelsen skal undersøge, hvordan MS aktivt kan støtte flygtninge i disse 

områder og sætte fokus på kurdere i oplysningsarbejdet.   

 

Bestyrelsesudvalg 

Der opfordres til, at Bestyrelsen ud over FAC (Finance and Audit Committee) og Kontaktgruppen, 

nedsætter yderligere 4 udvalg til at forberede bestyrelsens diskussioner inden for følgende områder: 

• Øget diversitet i finansieringsgrundlaget  

• Styrket global forbundethed mellem aktivister i Danmark og andre steder i verden, herunder 

fokus på, hvordan vi klæder unge på til med afsæt i lokale forandringer at kunne skabe 

væsentlige forandringer nationalt og globalt (Fra local til global). 

• MS's spredning, samt fysiske tilstedeværelse og forankring i DK, herunder udvikling af metoder 

til, hvordan vi arbejder uden for København.  Udvikling af community organizing som et central 

fokus i den forbindelse.  

• Fortsat udmøntning af Mellemfolkeligt Samvirkes humanitære arbejde. 

Ligesom FAC foreslås disse udvalg at bestå af et begrænset antal bestyrelsesmedlemmer, 

rådsmedlemmer, relevante sekretariatsansatte og endelig eksterne ressourcepersoner, hvor der er 

behov og mulighed for dette. Rådsmedlemmer opfordres til at overveje deres interesse og 

kompetencer i forhold til at indgå i disse udvalg og derved bidrage til at styrke bestyrelsens arbejde 

inden for de enkelte felter.  

Erfaringerne viser, at det er afgørende i forhold til succesfuld anvendelse af arbejdsgrupper som 

metode, at der foreligger konkrete ToRs på arbejdsgrupperne formål, opgave og output, samt hvilken 

del af arbejdet med den rullende politiske plan, som arbejdsgrupperne bidrager til at kvalificere. Det er 

endvidere vigtigt med en klar rollefordeling, og at der afsættes ressourcer til koordination. 
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Derudover foreslås det at kontaktgruppen i sin planlægning af Råds- og medlemsdagen i 2019 arbejder 

videre med idéen om at afholde Råds- og medlemsdagen i Aarhus.  

 

Vedtaget på Rådsmøde den 26. maj 2019 

 


