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hjv, 3.4.2022 

Forslag til AKTIVITETSPLAN 2022, v2 

Forenings formål – jf. vedtægterne, § 2:  

Stk. 1: Formål 

Foreningens formål er at udvikle et forum, hvor aktive i det danske civilsamfund kan udveksle erfa-

ringer om, formidle viden og støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter, der kan styrke 

det frie og demokratiske foreningsliv i de nordiske og europæiske civilsamfund 

Stk. 2: Aktiviteter 

Foreningens aktiviteter kan omfatte vidensdeling og erfaringsudveksling, mentortilbud, kurser og 

konferencer, debatvirksomhed, udgivelser og udviklingsarbejde, både i rigsfællesskabet, det nordiske 

område, østersøregionen, den europæiske union og bredere internationale sammenhænge.  

Aktivitetsplan 2022 

Hovedmål i 2022 

Det er målet at opstarte foreningens aktiviteter i 2022, inklusive: 

1. At færdiggøre og opdatere hjemmeside og andet pr-materiale i foråret 2022 

2. At igangsætte en hvervekampagne for nye medlemmer i det tidlige efterår 2022 

3. At opstarte en række online webinarer i efteråret 2022 for danske NGO’er med videns- og er-
faringsudvikling om udvikling af internationale projektaktiviteter 

4. At afholde et dansk temaseminar i efteråret 2022 om at starte internationale mobiliteter og 
samarbejdsprojekter, evt. med tilskud fra danske fonde.  

5. At afholde første internationale mobilitet i efteråret 2022, såfremt ansøgning om Erasmus+ 
mobilitetstilskud imødekommes.  

6. At etablere et rådgivningstilbud (mentorordninger) i foråret 2022 til at finde udenlandske 
partnere, udarbejde ansøgninger og koordinere internationale projekter.  

7. At udvikle foreningens repræsentation i nationale og internationale sammenhænge 

8. At afholde det ordinære årsmøde senest april 2022 og de efterfølgende bestyrelsesmøder. 

Planer for hovedmål 

A1: Hjemmeside og andet pr-materiale 

• Foreningen skal udvikle præsentationsmateriale med logo, inklusive brevpapir, flyers og 
hjemmeside.  

• Hjemmesiden skal opdateres med sektion om tilskudsmuligheder og herefter opdateres/ 
holdes ved lige med aktivitetsnyheder.  

• Der skal laves præsentations-flyer i pdf-format, som kan vedhæftes mails m.m.  

A2: Hvervekampagne, tidligt efterår 

• April 2022: Find flere kernemedlemmer, 1 – 2 mere per bestyrelsesmedlem 

• August 2022: Bredere hvervekampagne, send invitationsmail til mulige medlemmer.  

• Oktober 2022: Evaluer medlemskampagne og planlæg evt. opfølgning.  
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A3: Webinarer, efterår 2022 – forår 2023 

Ramme: at kunne afholde et kort 1 – 1½ times webinar hver måned, fx den første onsdag i 

måneden, kl. 16:00 – 17:30; i sept – dec, i alt 4 i 2022, og i jan – maj 2023, i alt 5.  

Som udgangspunkt benyttes ikke gruppeopdeling. Hans kan arrangere det tekniske, fordeling 

af ordstyrer opgaver for hvert webinar må nærmere aftales.  

• Form: Kort velkomst og introduktion ved ordstyrer, 5 min; 2 plenum oplæg, hver 20 min, med 

efterfølgende opfølgende spørgsmål og debat i plenum, ca. 10 min; afrunding og PR for næ-

ste webinar / andet medlemsnyt, 5 min.  

• Indhold / emner:  

1) Sept – onsdag 7.9: Start godt  

Oversigt over relevante tilskudsprogrammer for nye. Gode tips til at starte godt: have udvik-

lingsplan, afklare om man prioritere partnere el. koordinator, mobilitet el. projekter, nordi-

ske el. EU-programmer, mm.  

2) Okt – onsdag 5.10: Promover jer selv som partnere - bliv en attraktiv partner 

4 ud af 5 organisationer i projektsamarbejde er partnere, og det er ikke så krævende i ansøg-

ningsfasen og under projektet at være partner. Promover jer som en god og relevant partner 

for at komme med i ansøgninger, og bliv en god partner under projektets gennemførelse.  

3) Nov – onsdag 2.11: Hvorfor mobiliteter - planlæg en god mobilitetsansøgning 

  Mobilitetstilskud kan inkludere studierejser, kurser og længere ophold hos en partner i  

  Udlandet for at udveksle erfaringer, udvikle kompetencer og styrke internationale kontakter. 

 Mobilitetsansøgninger er nemmere at lave, succesraten er bedre og et tilskud er nemmere at 

 administrere og rapportere. 

4) Dec – torsdag 1.12: Hvorfor projekter - lav det indledende og afgørende projektkoncept 

Godt startet er halvt fuldendt. Det indledende projektkoncept er afgørende for ansøgnings-

arbejdet. Hør om konceptets opbygning og hvordan det bruges til at finde partnere.  

5) Jan – onsdag 11.1: Lav Nordplus Voksen projektansøgning  

  Nærmere information om muligheder og udfordringer ved at ansøge og gennemføre  

  Nordplus projekter, herunder oplæg fra foreninger med erfaringer fra programmet.  

6) Feb – onsdag 8.2: Lav Erasmus+ small-scale ansøgning 

  Nærmere information om muligheder og udfordringer ved at ansøge og gennemføre  

  Erasmus+ projekter, herunder oplæg fra foreninger med erfaringer fra programmet.  

7) Marts - onsdag 9.3: Andre nordiske tilskudsprogrammer 

 Nærmere information om andre nordiske tilskudsprogrammer, som Nordisk Kulturkontakt,   

Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråds NGO-programmer for samarbejde i Østersø-

regionen m.m., herunder korte oplæg fra foreninger med erfaringer fra programmerne.  

  8) April – onsdag 5.4: Benyt også bilaterale og private tilskudsprogrammer 

  Nærmere information om andre bilaterale og private tilskudsprogrammer, der også kan  

  benyttes til at udvikle internationale kontakter og samarbejde, herunder korte oplæg fra  

  foreninger med erfaringer fra programmerne. 

  9) Maj – Onsdag 10.5: Hør om gode erfaringer og nyttige tips fra flere typer foreninger  

  Et webinar med opsamlinger på årets indtryk, inklusive korte oplæg fra nye foreninger med  

 forskellige erfaringer med at lave ansøgninger og gennemføre projekter, enten som  

 koordinatorer eller partnere. 
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A4: Dansk netværksmøde, efteråret  

• Tema: Fokus på vifte af udfordringer og muligheder ved internationale aktiviteter.  

• Form: 1-dagsmøde i Århus og/eller København. Kan være et eftermiddagsmøde og/el. fyraf-

tensmøde.   

• Økonomi: Ved lokaleleje og fri forplejning er det målet at søge om eksterne fondstilskud.  

A5: International mobilitet 

Såfremt Erasmus+ mobilitetsansøgning imødekommes afholdes 2 studieture i 2022-2023. De to 

hovedmål for studieturene er: 

• At fremme god praksis i at starte internationalt projektsamarbejde 

Som bestyrelsesmedlem og lønnet eller frivilligt personale i en NGO, der er uerfaren med in-

ternationalt projektsamarbejde, er fordelene og mulighederne ved internationalt arbejde 

ukendte eller uklare. Denne mangel på indledende viden og erfaring kan være den første 

hindring for at allokere de nødvendige ressourcer for at komme i gang. 

• At sætte grønne ord i handling uden at efterlade nogen. 

Sammenhængen mellem social og miljømæssig bæredygtighed er et emne, som de fleste 

NGO'er skal arbejde med, og det er også et dobbeltmål for mange af de nye tilskudspro-

grammer, der understøtter internationalt samarbejde. At have indsigt i den nyeste viden på 

dette område vil være med til at få succes med at starte det internationale projektarbejde.  

 

De to studieture omfatter:  

•  En tur til Rite Folkehøjskole i Letland, Sept 2022 for 8 deltagere. I alt 5 dage med 3-dages 

program og 2 dages rejsetid.  

• En tur til Finnish Settlement Association i Helsinki, Finland for 8 deltagere. I alt 4 dage med 3-

dages program og 2 dages rejsetid.  

A6: Etabler rådgivningstilbud 

• Finde mindre gruppe af erfarne fundraisere og koordinatorer af internationale civilsamfunds-

projekter, der ønsker at indgå som rådgivere for nye foreninger, der ønsker at starte med at 

udvikle deres internationale aktiviteter inden for det europæiske civilsamfund.  

A7: Repræsentation i nationale og internationale sammenhænge 

Foreningen er i marts 2022 blev optaget som medlem i det danske BS-NGO Netværk, og det under-

søges om der skal søges om medlemskab af andre danske netværk og organisationer. 

Foreningen blev i april 2021 medlem af det international FIRST Netværk, der har til formål at støtte 

nye organisationer i at arbejde internationalt. Det undersøges, om der skal søges om medlemskab af 

andre internationale netværk og organisationer. 

A8: Årsmøde og bestyrelsesmøder  

• Næste ordinære årsmøde afholdes 21. april 2022. Indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Kan 

afholdes som virtuelt møde. Der udarbejdes beretning og regnskab for 2021, og handlings-

plan og budget for 2022, samt forslag til valg af bestyrelse og kritisk revisor.  

• Månedlige 1 – 2 timers virtuelle bestyrelsesmøder, dels det konstituerende bestyrelsesmøde 

efter årsmødet og dels mindst kvartalsvise bestyrelsesmøder. 


