ISOBRO udnævner ny generalsekretær
I forbindelse med et forberedt generationsskifte i Indsamlingsorganisationernes
Brancheorganisation, ISOBRO, udpeges Mette Grovermann til ny generalsekretær for
organisationen. Hun kommer fra en stilling som sekretariatschef samme sted og afløser den
nuværende generalsekretær Robert Hinnerskov, der efter 18 år i ISOBRO – heraf 13 år som
generalsekretær, har besluttet at træde tilbage. Generationsskiftet træder i kraft pr. 1. september
2019.
Det er en enstemmig bestyrelse, der udpeger Mette Grovermann, som med sine 17 år i
organisationen, heraf 14 år som sekretariatschef, både har den nødvendige viden og erfaring samt
kompetence til at løfte opgaven som generalsekretær.
”Da ISOBRO har et lille, men effektivt sekretariat, og der ligger mange store og omfangsrige
opgaver forude, finder bestyrelsen det essentielt at bibeholde kontinuitet og viden, således at
ISOBRO fortsat kan betjene sine 190 medlemsorganisationer på det højest mulige niveau. Dette
sikres ved udnævnelsen af Mette Grovermann, og vi er umådeligt glade for, at hun har valgt at sige
ja. Hun har bestyrelsens fulde opbakning, og vi ser frem til samarbejdet,” siger bestyrelsesformand
i ISOBRO, Tina Donnerborg, der også er chef for genbrug i Røde Kors. Tina Donnerborg fortsætter:
”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Robert Hinnerskov for hans dedikerede arbejde for
den danske indsamlingssektor. Sektoren står i dag stærkere og mere professionel end nogensinde
før – og det kan vi blandt andet takke Robert Hinnerskovs høje integritet og utrættelige indsats
for.”
Mette Grovermann er klar til at tage over efter Robert Hinnerskov.
”Det bliver uden tvivl nogle store sko at fylde ud, men jeg føler mig godt rustet til opgaven og ser
frem til samarbejdet med bestyrelsen om løsning af de kommende opgaver,” siger Mette
Grovermann, der oprindeligt er uddannet Bachelor of Honour in Business Administration fra De
Montfort University i Leicester samt Master in Cross Media Communication fra Københavns
Universitet. Mette Grovermann har beklædt stillingen som sekretariatschef i ISOBRO siden 2002
samt været medlem af flere bestyrelser.
Kort om ISOBRO:
ISOBRO arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for sine medlemmer (danske indsamlingsorganisationer).
Dette gøres via politisk arbejde og netværk samt gennem øget professionalisering af sektoren via udarbejdelse og
håndhævelse af de indsamlingsetiske retningslinjer samt afholdelse af kurser, netværk, konferencer og
markedsundersøgelser.
Læs mere om ISOBRO her: isobro.dk

Ønskes yderligere information, kontakt venligst formand Tina Donnerborg på tidon@rodekors.dk
eller Mette Grovermann på mg@isobro.dk eller på tlf.: 26 79 20 26.

