Referat af bestyrelsesmøde i Diálogos 17.november 2020
Deltagere alle på Zoom:
Alain, Chris, Erik, Marie, Petra, Rasmus, Sofie, Margrethe(referent).
Dagsorden
1. Kommentarer og godkendelse af Administrative guidelines.
2. Ændring af generalforsamlingsdato, da CISU holder generalforsamling den 24.april 2021.
3. Ansøgninger for 2021.
1. Godkendelse af Administrative Guidelines.
Det besluttes, at der kan justeres i Administrative Guidelines på Google Docs senest lørdag den
21.november, hvorefter de må anses som godkendte og sættes i kraft for foreningen.
Det diskuteres om medlemmer med egen erhvervsrejseforsikring kan bruge denne på rejser for Diálogos.
Det besluttes, at som udgangspunkt skal alle, der rejser i forbindelse med Diálogos, forsikres under Diálogos
rejseforsikring.
Liste i Excelark over ejendele erhvervet i Dialogos regi med angivelse af, hvor de befinder sig, skal
udfærdiges af sekretariatet. Medlemmer opdaterer, når de bruger ting og flytter dem.
2.Ændring af dato for generalforsamling, da CISU holder Generalforsamling den 24.april 2021.
Datoen for generalforsamling i Diálogos 2021 ændres til lørdag den 17.april 2021.

3.Prioritering af projektansøgninger for de næste år.
CISU har givet afslag til ansøgningen fra pesticid projektet sammen med UNACOH i Uganda og til pesticid
projektet i Nepal, hvor ICOEPH er hovedansøgeren.
Der diskuteres indgående de forskellige muligheder for at imødegå alle projekters behov for at søge CISU
om midler. Der er 4 projekter med Diálogos som hovedansøger, der gerne vil søge om 3-årige projekter til
3-4,5 millioner kr. og 2 projekter, der gerne vil søge om ½ million kr. fra Medborgerpuljen.
En enig bestyrelse kommer frem til en 3-2-1/2+1/2 model for 2021 ansøgninger. Hvor det interkulturelle
sundhedsprojekt i Karamoja sammen med KIMHECOP kan søge 3 millioner, og Free Your Mine projektet
sammen med UNACOH i Uganda kan søge 2 millioner. To projekter kan søge om kr. 500.000,-; der kan
søges til et pilotprojekt med Prodeco i Bolivia om ernæring og afgrøder og endelig kan der søges til
demokrati og sundhedsudviklingsprojekt sammen med UGAASM i Uganda.
Det forventes på nuværende tidspunkt, at der i 2022 ansøgningerne vil være ansøgninger, der bygger på et
succesfyldt pilotprojekt om ernæring og afgrøder, og hvis der ikke er fundet anden funding et projekt
byggende på pesticidprojekterne i Uganda. Pesticid projekter kan eventuelt søges med ICOEPH, som
ansøger til CISU.
Alle projektgrupper, især de to kr. 500.000 projekter og Pesticid-projektet i Uganda, opfordres til at søge
anden funding end CISU gerne samfinansiering. Der kan søges et samfinansieringsprojekt om året i CISU.
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