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Møderesumé 

Første møde i CSR Forums nye bestyrelse. 

1. Konstituering:  
Karim Drif Buus som formand Else Kloppenborg Rohde som næsteformand og Nils Thorsen 
som kasserer 

2. Mødeplan:  
Der udsendes Doodle til møder i juni, september, november og december (julefrokost) 

3. CSR forums fremtid:  
Aktiv diskussion, der er rapporteret i den gamle bestyrelses ”model”, vedlægges. Der 
udsendes en ”blank” model, som hvert medlem udfylder med egne, nye ideer. Disse 
sendes retur i løbet af en uges tid (se mail senere). Der blev valgt en Task Force til at 
viderebearbejde modellen med inputtene fra bestyrelsesmedlemmerne. Task Force 
består af Nils, Karim, Else, Maria og Maja. Der udsendes Doodle til fastlæggelse af møde i 
Task Force indenfor 2-3 uger. Den viderebearbejdede model udsendes forud for næste 
møde i juni til drøftelse og vedtagelse i bestyrelsen som foreløbigt grundlag. 

4. Kommunikation om ny bestyrelse, initiativer, fremtid m.v.:  
Der udarbejdes udkast til en mail (Nils i første hug) til medlemmerne og modtagere af 
nyhedsbrev. Her præsenteres den nye bestyrelse. Det antydes hvad vi har af initiativer. 
Den eksisterende hjemmeside bruges til samme kommunikation med en henvisning i mail. 
Senere udarbejdes en pressemeddelelse. Formulering af dette drøftes i Task Force (jf. 
pkt. 3) og udsendes til bestyrelsen i høring. Vi inviterer (dem der ikke i forvejen er 
forbundet) hinanden på LinkedIn. Alle laver tilføjelse til deres LinkedIn profil om valg til 
CSR Forums bestyrelse – vigtigt man angiver at den nye position kommunikeres til alle 
kontakter.  

5. Sekretariatsbetjening, hjemmeside, nyhedsbrev m.v. 
Karims virksomhed sponsorerer CSR Forum ved at stille sit professionelle sekretariat til 
rådighed for praktisk økonomiforvaltning, nyhedsbrev, medlemsrekruttering -
administration, administration af møder, til rådighed for medlemmer, betjene møder i 
bestyrelse, task force, arbejdsgrupper m.v. med lokaler og forplejning  
Promote-It ledelse/medarbejdere og ledelse/medarbejdere i We-love-people er blevet 
medlemmer af CSR Forum og  har tilkendegivet, at de som aktive medlemmer vil 
assistere med markedsføring af events/møder, ny hjemmeside, design af nyt nyhedsbrev 
m.v. 

Karim Drif Buus 
Formand


