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Indledning
ISOBRO fremlægger hermed i henhold til vedtægterne sin årsberetning til godkendelse på
repræsentantskabsmødet, den 17. maj 2010. Beretningen dækker perioden 1. april 2009 –
31. marts 2010.
2009 blev præget af opfølgning på en række igangværende indsatsområder. Heraf var en
af de centrale aktiviteter udarbejdelsen af en redegørelse til Skatteministeriet om momsudgifter ift. de områder EU-kommissionen har fokus på i sagen mod Danmark vedr. momsfritagelse. En anden var afholdelsen af eventen ”Velkommen til fremtiden” i november for
hele ”§ 8a – Danmark”, hvor den nyudgivne bog ”Opsamlet viden om indsamling” blev uddelt til de 220 deltagere. På omtrent samme tid iværksattes endvidere en indsamlingsetisk
undersøgelse af 10 tilfældigt udtagne medlemsorganisationer.
Perioden var også præget af mange omfattende forhandlinger med Modtagerkredsen, som
får omtrent 1,7 mia. kr. i tips- og lottomidler, der fordeles bredt til hele Foreningsdanmark.
Endelig afsluttedes perioden med to skelsættende begivenheder, nemlig Kommissionens
næste skridt mod Danmark med en begrundet udtalelse om de gældende momsfritagelsesregler samt Folketingets drøftelse den 2. februar af et beslutningsforslag fremsat af SF
vedr. ændring af vilkårene for årlige gade- og husstandsindsamlinger. Sidstnævnte resulterede i en bredt funderet beslutning om nedsættelse af et udvalg, der skal se på hele indsamlingsloven.
Med disse og en række andre begivenheder, bliver ISOBRO som brancheforening udfordret på sin evne til at skabe konsensus om de lovgivningsmæssige vilkår, der fremover
skal gælde for indsamlingsorganisationerne og samtidig bliver ISOBRO udfordret på sin
evne til prioritering og optimal anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed.
På denne baggrund var bestyrelsen ikke i tvivl om, at beslutningen år tilbage om muligheden for at opkræve et ekstra medlemsbidrag måtte tages i brug i 2010 for at sikre ressourcer til at tage hånd om de store opgaver, der nu skal løses i en række parallelle forløb.
Dagligdagen har igen i år været præget af et godt samspil med medlemsorganisationerne i
såvel udvalg og arbejdsgrupper som i den løbende service, der bliver ydet fra ISOBRO’s
sekretariat. Mange medarbejdere i medlemsorganisationerne har stillet op med kort varsel,
når ISOBRO har bedt om hjælp, og der har været arbejdet grundigt med mere langsigtede
opgaver i de faste udvalg. Sekretariatet har haft møder med nytilkomne medlemmer og i
videst muligt omfang deltaget i årsmøder eller lignende i tilknyttede paraplyorganisationer.
Pressen har været meget aktiv med hyppige henvendelser, og antallet af artikler om indsamlingsrelaterede emner er støt stigende.
Beretningen er disponeret sådan, at bestyrelsen først fremlægger sin vision og sine forslag
til indsatsområder og mål for perioden 2010 - 2012. Dernæst aflægges beretning for udvalgene og for de opgaver, arbejdsgrupperne har beskæftiget sig med. Afslutningsvis gives et uddrag af periodens presseomtale, der på mange måder tegner ISOBRO’s ansigt
over for offentligheden.
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Vision og indsatsområder 2009 - 2010
Bestyrelsen tog på sit møde den 15. september 2009 en indledende drøftelse af målene
for de kommende år og udpegede et nyt målområde, nemlig ”ISOBRO selv”. På samme
møde forelå en rapport, der viste, at allerede opstillede mål for den forgangne periode i det
store hele allerede var indfriet. Bestyrelsen konstaterede samtidig, at der er et voksende
opgavepres på ISOBRO, hvilket kalder på en tydelig fokusering med hensyn til strategi og
mål samt en prioritering af de tilstedeværende ressourcer. På bestyrelsesmødet i januar
2010 afsluttedes arbejdet med ISOBRO’s mål og strategi for styrkelse af indsamlingssektoren i Frivilligdanmark frem mod 2012, hvilket nu indarbejdes i nærværende årsberetning.
ISOBRO har medlemstilgang. Der kom 10 nye organisationer til i det forgangne år. Samtidig øges antallet af opgaver, der skal løses. Dels bliver flere organisationer opmærksomme på ISOBRO’s ydelser, dels øges antallet af lovgivningssager, som ISOBRO skal håndtere. I forbindelse med fremskaffelse af ressourcer til løsning af fremtidige opgaver, bør
der fokuseres på, hvilke opgaver, der kan gennemføres for selve medlemskontingentet, og
hvilke der kan gennemføres på basis af brugerbetaling. Dette skal der arbejdes med i en
egentlig forretningsmodel, som bestyrelsen vil have fokus på i den kommende periode.

Vision
ISOBRO’s vision er at udvikle en ressourcestærk indsamlingssektor i Frivilligdanmark.

Mission
ISOBRO’s mission er at udvikle indsamlingssektoren
ved at skabe bedre vilkår for medlemsorganisationernes fremskaffelse af ressourcer. Hermed menes såvel
private og offentlige bidrag som frivillige hænder.

Lobbyist

ISOBRO vil indfri sin mission i tre skikkelser: som
lobbyist, som entreprenør og som kontrollant.

Entreprenør

Med ”vilkår” menes såvel lovgivningsmæssige forhold
som videnmæssige forudsætninger. ISOBRO’s indsats
for at forbedre disse beror oftest på et nært samarbejde med relevante medlemsorganisationer og eksterne
partnere samt offentlige myndigheder.

Kontrollant

Fire overordnede mål og strategier for perioden 2010 - 2012
I det følgende redegøres der for fire overordnede målområder, der ”udfolder” missionen,
båret af egentlige strategier samt konkrete mål og aktiviteter, så bestyrelsen i dens ledelse
af organisationen også kan måle, at ISOBRO rent faktisk gør, hvad ISOBRO skal.
Til hvert overordnet målområde knyttes en strategi, som dels begrunder og dels sætter
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retning på de konkrete mål. Således beskrives systematisk, hvor ISOBRO kommer fra,
hvor ISOBRO vil hen, og hvordan vi kommer derhen.

ISOBRO som public affairs aktør
ISOBRO skal som lobbyist (public affairs aktør) være en stærk, troværdig og handlekraftig brancheorganisation for indsamlingsorganisationerne i Frivilligdanmark.

ISOBRO’s strategi for arbejdet med public affairs spænder vidt. Indsatsen kan vanskeligt
afgrænses definitivt, men de sager, der løftes har nogle tilbagevendende karakteristika.
Det er hensigten at løfte sager, som vedrører dansk eller europæisk lovgivning, der direkte
eller indirekte berører medlemsorganisationernes nuværende eller fremtidige vilkår for:
·
·
·
·
·

·

Indsamling af penge eller effekter, herunder teknologianvendelse
Organisationsdrift mht. omkostninger og personaleforhold
Betaling af skat- og afgifter
Brug af frivillig arbejdskraft
Terrorbekæmpelse
Modtagelse af specifikke offentlige bevillinger så som tips- og lottomidler.

ISOBRO’s ansigt mod offentligheden skabes gennem arbejdet med ovennævnte sager
samt i den løbende samfundsdebat om de økonomiske vilkår og vilkårene for de frivillige i
indsamlingsorganisationerne. Det er hensigten at tegne dette ansigt vidensbaseret og evidensbaseret i det omfang, der er ressourcer til det. Målene er, at:

MÅL 1
Forbedre vilkårene for udvidelse og udvikling af indsamlingsdanmark

1.1

Indsamlingslovens problemstillinger belyses inden maj 2010 for at få hånd i
hanke med en kommende revision af indsamlingsloven

1.2

Indsamlingslovens praktiske anvendelse præsenteres blandt andre indsamlingsemner i en bog, som udgives første gang 5. november 2009.

MÅL 2
Positionere ISOBRO over for relevante politikere og beslutningstagere i Danmark
og i EU som en vidende og kompetent nøgleaktør på relevante lovgivningsområder

2.1

Sagen vedr. delvis liberalisering af markedet for spil følges til dørs med henblik
på at sikre de bedst mulige vilkår for provenu fra såvel offentlige monopolspil
som egene almennyttige lotterier.
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2.2

Sagen vedr. Åbningsskrivelse mod Danmark om momsfritagelse følges til dørs
med henblik på at sikre en overgangsordning for genbrugsområdet samt sikre
viden om lovændringen blandt medlemsorganisationerne.

2.3

Købsmomskompensationsordningen fastholdes og udbygges med målet at nå
100 mio. kr. i udbetalt kompensation for 2009.

2.4

Politisk arbejde for postmarkedets liberalisering med henblik på at give medlemsorganisationerne bedst mulige vilkår for forsendelser.

2.5

Politisk arbejde for at sikre ”overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler” til de
almennyttige foreninger.

MÅL 3
Gå i dialog om vilkårene for indsamlingsdanmark med udgangspunkt i medlemsorganisationernes aktuelle udfordringer for at sikre et tilfredsstillende vidensniveau hos beslutningstagere og embedsværk

MÅL 4
Levere relevante nyheder om aktuelle indsatsområder for at øge offentlighedens
viden om indsamlingsorganisationernes vilkår

Styrkelse af den indsamlingsetiske platform
ISOBRO skal som kontrollant være kendt som en troværdig organisation blandt nøgleinteressenterne.

ISOBRO’s strategi for den indsamlingsetiske kontrolindsats er at sikre
·
·
·

·

At medlemmerne bevarer fokus på god skik i indsamlingsarbejdet
At medlemmerne gøres bevidste om indsamlingsetikkens strategiske muligheder hvad
angår krisekommunikation
En stadig tydeligere sondring mellem medlemmer og ikke medlemmer på indsamlingsmarkedet gennem medlemmernes kommunikation om ISOBRO
At De Indsamlingsetiske Retningslinjer er tidssvarende.

Gennem kontrolarbejdet og en fortsat udvikling af Retningslinjerne skal ISOBRO tillige sikre et øget samfundskendskab til indsamlingsetik, særligt blandt journalister og politikere,
som beskæftiger sig med Frivilligdanmark. Målene er at, at:
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MÅL 1
Stå som garant for en høj indsamlingsetisk standard i befolkningen som helhed
gennem deltagelse i samfundsdebatten

MÅL 2
Udvikle De indsamlingsetiske retningslinjer så de responderer tidens udfordringer
på indsamlingsmarkedet

MÅL 3
Udvikle bestyrelsens samarbejde med Det Indsamlingsetiske Nævn med henblik
på at udvikle den faglige dialog om indsamlingsetik

MÅL 4
Gennemføre kontrol af udvalgte medlemsorganisationer på basis af de til enhver
tid gældende indsamlingsetiske retningslinjer med tilhørende annekser for at
styrke kvaliteten af indsamlingsarbejdet gennem øget fokus på indsamlingsetik

ISOBRO som entreprenør
ISOBRO skal som entreprenør være kendt af nøglemedarbejdere i sine medlemsorganisationer som en innovativ, handlekraftig og kompetent brancheorganisation.

ISOBRO’s udviklingsstrategi er at sikre et fundraisingfagligt og innovativt løft blandt sine
medlemmer. Dette gøres gennem:
·
·
·
·

·

Fundraisinguddannelsen i samarbejde med UCC
Internationale seminarer og markedsføring af og deltagelse i IFC, Holland
Årlige events og besøg af udenlandske gæsteforelæsere
Afholdelse af kurser samt deltagelse
Netværksdannelse.

ISOBRO sikrer fokus på omkostningsreduktion via udvikling af rabataftaler for at forbedre
medlemmernes økonomi. Det skal undersøges, hvorledes der kan etableres en permanent
målemetode, som skal sikre et tilfredsstillende overblik over medlemsorganisationernes
kendskab til ISOBRO’s indsats. Det skal undersøges, om der kan udvikles en internetportal, der kan blive en fælles indgang for interessenter i Frivilligdanmark. Målene er, at:
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MÅL 1
Medvirke til uddannelse af medlemsorganisationernes fundraisere for at udvikle
fundrasingfagligheden på et kompetencegivende niveau

MÅL 2
Søge indflydelse på dannelse af Videncenter for velfærdsledelse i perioden 20102013, som bl.a. skal beskæftige sig med de frivillige organisationer (partnerskab
UCC, CBS, FOA og Frivilligrådet)

MÅL 3
Udvikle De indsamlingsetiske retningslinjer så de responderer tidens udfordringer
på indsamlingsmarkedet

MÅL 4
Vise ISOBRO’s potentiale som netværk i forhold til erfaringsudveksling inden for
sektoren for at sikre en hensigtsmæssig vidensudveksling.

MÅL 5
Øge omkostningsbevidstheden blandt medlemsorganisationerne for at forbedre
økonomien.

MÅL 6
Have tæt kontakt til medlemsorganisationerne om behov for relevant rådgivning,
kurser og udviklingstiltag for at sikre, ISOBRO leverer, hvad medlemmerne har
behov for.

MÅL 7
Udgive løbende (oftest ugentlige) nyhedsbreve til medlemmerne for at sikre et
passende informationsniveau.
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Mål for vækst
ISOBRO skal for at opfylde rollerne som lobbyist, kontrollant og entreprenør sikre en konsoliderings- og vækststrategi, som befæster erobrede platforme samt skaber kontinuitet og
udvikling på områder, der ligger inden for det til enhver tid formulerede mandat.
ISOBRO’s vækststrategi bygger på:
·
·

·
·

En fortsat udvikling af den nuværende udvalgs- og arbejdsgruppestruktur, hvor ansatte i
medlemsorganisationerne udgør en væsentlig ressource
Et bemandet sekretariat, hvis udgifter primært afholdes af ISOBRO’s medlemmer, sekundært af forretningsmæssige kilder. ISOBRO modtager ikke offentlige midler for at
sikre at organisationen alene står til ansvar over for sine medlemmer og således sikres
et maksimalt politisk handlerum
En fortsat udvikling af strategiske partnerskaber
En fortsat medlemstilgang inden for § 8a og § 12-3 feltet.

ISOBRO har til hensigt at få belyst, hvorledes kurser, uddannelsesaktiviteter og branchemøder kan blive indtægtskilde i lighed med beslægtede brancheforeninger.
ISOBRO påtænker at udvikle en egentlig frivillighedsstrategi for indsamlingssektoren i Frivilligdanmark, hvormed kan sikres den fornødne varetagelse af frivilligområdet, formentlig i
partnerskab eller nært samarbejde med beslægtede paraplyorganisationer. Målene er, at:
MÅL 1
Fastholde nuværende og indgå nye strategiske partnerskaber

MÅL 2
Fastholde og udvikle samarbejdet med rådgivere

MÅL 3
Iværksætte en proces med henblik på at udarbejde en strategi for, hvordan ISOBRO mere systematisk kan gøre entre på frivilligområdet

MÅL 4
Iværksætte en proces for udarbejdelse af en egentlig forretningsstrategi, der har
til formål at diversificere og udvikle ISOBRO’s indtægtsgrundlag

MÅL 5
Udvikle samarbejde med relevante leverandører om indkøb og rabatordninger for
at styrke ISOBRO’s og medlemsorganisationernes økonomi
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MÅL 6
Være kendt blandt interesseorganisationer ved at afdække strategiske samarbejdsmuligheder til fælles gavn

MÅL 7
Sikre ressourcer fra medlemsorganisationerne til korterevarende bred indsats, fx
til public affairs i forbindelse med omfattende og komplekse lovgivningstiltag

Nærværende overordnede mål danner rammen om bestyrelsens periodiske opfølgning
samt om udvikling af strategier for nye indsatsområder. I praksis vil dagsordenen på de
enkelte bestyrelsesmøder konsekvent beskæftige sig med et større eller mindre udsnit af
målområderne. Dokumentet vil som sådant blive profileret og rapporteret til ISOBRO’s årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen
ISOBRO’s bestyrelse konstituerede sig den 18. juni 2009:

Formandskab:
Formand: Generalsekretær Jens Erik Rasmussen, Blå Kors Danmark
Næstformand: National Chef, Connie Yilmaz jantzen, Folkekirkens Nødhjælp
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Kjær Hansen, Gigtforeningen,
Christoffer Holm, Amnesty International,
Henrik Due Jensen, Dansk Europamission,
Klaus Nørlem, ASF Dansk Folkehjælp
Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse.

Henrik Kjær Hansen udtrådte af personlige årsager af ISOBRO’s bestyrelse pr. 27. januar
2010. Som konsekvens heraf indtrådte Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening i
bestyrelsen, samme dato.
I forbindelse med konstitueringen nedsatte bestyrelsen følgende udvalg:
Uddannelsesudvalget
Philip Marcussen, Dansk Missionsråd
Anne Oxholm, Dansk Flygtningehjælp

Studiebestyrelsen for Fundraisinguddannelsen
Robert Hinnerskov, ISOBRO
Mette Holm, ISOBRO
Peter Rod, KLEO
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Udvalget vedr. Spillemarkedet
Vibeke Andersen, Ældre Sagen (udtrådt
jan 2010 grundet jobskifte)
Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse
Klaus Nørlem, ASF Dansk Folkehjælp
Troels Thorn, Dansk Røde Kors

Genbrugsudvalget
Rikke Hovgaard Lorentzen, Folkekirkens Nødhjælp
Knud Lindhardsen, Mission Afrika
Tune Friis, Kræftens Bekæmpelse
Erik Hove, Danske Røde Kors
Torben Holm, Danmission

Etik- og Lovudvalget
Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse
Lene Smith, DK Naturfredningsforening
Lucca Weis Kalckar, Danmission
Christoffer Holm, Amnesty International
Henrik Due Jensen, Dansk Europamission

Moms- og Skatteudvalget
Connie Yilmaz Jantzen, Folkekirkens Nødhjælp
Helle Falborg, Kræftens Bekæmpelse
Lea Haldrup, Muskelsvindfonden
Henrik Rasmussen, Roskilde Festival (fra jan 2010)
Særligt inviterede:
Helle Andreasen, Kirkens Korshær
Stinne Cecilie Hjort, Dansk Erhverv

Der aflægges beretning for udvalgenes arbejde nedenfor.

Indsamlingsetisk Nævn
ISOBRO’s formand, sekretariatschef og medlemmerne af Etik- og Lovudvalget mødtes
med Det indsamlingsetiske nævn den 28. januar 2010. Formålet var at opdatere Nævnet
på en række forhold, relevante for indsamlingsorganisationerne. Det drejer sig om:
·
·
·
·

·

Liberalisering af spillemarkedet
Ændring af indsamlingsloven
EU-Kommissionens sag mod Danmark om momsfritagelse
Fundraisinguddannelsen
ISOBRO’s nye bog ”Opsamlet viden om indsamling”

Formålet var også at drøfte aktuelle sager. ISOBRO og Politiets Efterretningstjeneste
(PET) har drøftet, hvordan man kan undgå fupindsamlinger. Forslaget er, at etablere en
hjemmeside, hvor alle politianmeldte indsamlinger offentliggøres, når de anmeldes, ligesom regnskabet for indsamlingen efterfølgende skal findes der. PET har netop udgivet en
folder med titlen ”Dit bidrag kan misbruges”, som ISOBRO har bidraget væsentligt til. Der
kunne endvidere udvikles et logo eller en certificeringsordning, der gør det nemt for bidragyderen at skelne mellem godkendte indsamlinger og fupindsamlinger. Der skal være
så kort som muligt mellem impulsen til at støtte en god sag og garantien for den gode sag.
Der blev informeret om den igangværende indsamlingsetiske kontrol samt drøftet det
igangværende arbejde med en revision af De Indsamlingsetiske Retningslinjer.
Det blev ligeledes drøftet, hvilken rolle Global Compact skal spille i forhold til De Indsamlingsetiske Retningslinjer. Vil en giver gerne vide om en indsamlingsorganisation overholder menneskerettigheder og tager hensyn til miljøet? Det kan muligvis være relevant for
nogle organisationer at oplyse. ISOBRO’s mandat er imidlertid klart. Indsamlingsetik handler om de penge, der kommer ind og hvordan de bruges. Det er en del af ordentlig forvaltning og selve kernen. Hvis en organisation vil brande sig på Global Compact er det deres
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egen sag, men det ligger ikke umiddelbart inden for indsamlingsetikkens område.
I forhold til sagen om kommerciel fundraising, som DR havde fokus på i december 2009,
foreslog Nævnet, at ISOBRO som brancheforening arbejder politisk for, at det skal være
eksplicit hvor meget, der går til et godgørende formål, hvis et firma sælger en vare som
kommerciel fundraising. Denne metode er fx anvendt i forbindelse med salg af frimærker til
velgørenhed på posthuset.
Der har som bekendt ikke været indgivet egentlige klager til Nævnet, men der har dog været enkelte henvendelser med spørgsmål om retningslinjer for klageadgang.

Udvalg
Her aflægges beretning for de udvalg, bestyrelsen har nedsat. ISOBRO har ingen retningslinjer for, hvilke udvalg, der nedsættes. Det besluttes af bestyrelsen fra år til år.

Uddannelsesudvalget
Udvalget har gennemført følgende kursusaktiviteter i kalenderåret 2009
Kursus / Seminar
Lobbyisme
Turbofundraising
Funky Fundraising
Løndannelse
Bestyrelsesansvar
UCFS
Direct marketing
Velkommen til fremtiden
Lean i økonomifunktionen
I alt antal deltagere

Dato
20. januar
27. maj
16. juni
22. september
23. september
8. oktober
27. oktober
5. november
23. november

Deltagere
8 deltagere
8 deltagere
62 deltagere
29 deltagere
23 deltagere
8 deltagere
24 deltagere
184 deltagere
31 deltagere
377 deltagere

Derudover har der været afholdt informationsmøder i samarbejde med FrikirkeNet om
momskompensation, PBS, kurser, rabataftaler, indberetningsordning mv. med ca. 60 deltagere samt to informationsmøder om Fundraisinguddannelsen med 20 deltagere.
Samlet set har vi haft 457 deltagere på kurser og informationsmøder i 2009

Fundraisinguddannelsen starter igen i februar 2010. Et CSR-kursus afvikles i januar 2010
og Turbofundraising afvikles i februar 2010. Der har ikke været tilstrækkelig interesse for
kurser vest for Storebælt til, at vi har intensiveret indsatsen her, men vi står klar.
Med indtægter på kr. 198.790 og udgifter på kr. 178.620 har udvalget realiseret et overskud på kr. 20.170. Kurser afholdes fortsat primært på ISOBRO og informationsmøder på
Den danske Diakonissestiftelse, hvilket i begge tilfælde fungerer 100 % tilfredsstillende.
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Genbrugsudvalget
Med dannelsen af Moms- og Skatteudvalget, er det politiske arbejde med Åbningsskrivelsen mod Danmark placeret der. Genbrugsudvalget får fremover til opgave at følge samt
beskrive genbrugsområdets særlige udfordringer, mens sagen verserer. Bestyrelsen har
besluttet, at udvalget fremover får til opgave at vurdere, hvorvidt samt i positivt fald hvornår der skal tilrettelægges mere systematiske drøftelser om de forandringer, et bortfald af
den gældende momsfritagelse vil afstedkomme på det eksisterende genbrugsmarked. Betydningen for de frivillige samt for brugen af administrative ressourcer vurderes og endelig
skal det vurderes, hvorledes en kontant kompensationsløsning kan konstrueres.
Genbrugsudvalget har udgivet en ny folder om korrekt håndtering af genbrug til uddeling i
butikkerne. Hjemmesiden www.genbrugersagen.dk indeholder information om enkel og
konkret vejledning til sortering og aflevering af effekter til fordel for velgørende organisationer og til gavn for miljøet.
Udvalget har i oktober afholdt møde i genbrugserfakredsen, hvor faglige spørgsmål blev
drøftet for at finde fodslag på det lovgivningsmæssige område. Dette omfattede bl.a. våbenloven samt de nye retningslinjer for prismarkedsføring, som Forbrugerombudsmanden
har udgivet medio 2009.

Etik- og Lovudvalget
Etik- og Lovudvalgets opgave er at sikre en fortsat udvikling af ISOBRO’s Indsamlingsetiske Retningslinjer mhp. at fremme en høj standard for indsamlingsarbejdet, varetaget af
offentligt godkendte (jfr. LL § 8a og 12,3) indsamlingsorganisationer i Danmark.
Desuden har udvalget siden efteråret 2009 haft til opgave at forberede et eventuelt kommende arbejde med indsamlingsloven, hvilket skulle vise sig at blive relevant.
Udvalget har arbejdet systematisk med en revision af De Indsamlingsetiske Retningslinjer i
kølvandet på arbejdet med Del B, som blev afsluttet med udarbejdelsen af en standard,
der trådte i kraft i juni 2009.
Udvalget har drøftet et internationalt tiltag, en engelsk virksomhed har gjort med at analysere de godgørende organisationer på samme måde, som aktieanalytikere behandler
børsnoterede virksomheder. Organisationen kalder sig New Philanthropy Capital, og ønsker at skabe et mere effektivt marked for godgørenhed, hvor pengene følger resultaterne.
ISOBRO forventer, at vi i fremtiden vil se flere sådanne tiltag – af den simple grund, at der
er et marked for at lade sig måle. Men det forstærker behovet for at udvikle den platform,
ISOBRO’s medlemmer har valgt i skikkelse af De Indsamlingsetiske Retningslinjer.

Indsamlingsetisk Kontrol
Udvalget tilrettelagde først på efteråret Den Indsamlingsetiske Kontrol nr. 2.
Kontrolopgaven blev løst med udgangspunkt i bidragyderens optik, idet man kan se De
Indsamlingsetiske Retningslinjer, som en art kontrakt mellem organisation og bidragyder,
hvor sidstnævnte har adgang til at stille en række spørgsmål, der bør besvares enkelt og
sandfærdigt.
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De 14 stillede spørgsmål omfattede:
·
·
·

Klageadgang
Information om indsamlingsetik
Et udsnit af indholdet i De Indsamlingsetiske Retningslinjer del B

Sidstnævnte var for at følge op på den kampagne, bestyrelsen gennemførte i 2008 - 2009
over for medlemmer, der endnu ikke havde formuleret del B og som afsluttedes med Repræsentantskabets godkendelse af en Standard Del B på dets møde den 18. maj 2009.
ISOBRO’s bestyrelse meddelte den godkendte Standard Del B gældende for de organisationer, der pr. 1. juni 2009 ikke havde udarbejdet papiret.
Udvalget har endvidere arbejdet med forslag til revision af det samlede etiske regelsæt,
men grundet det forestående udvalgsarbejde under Justitsministeriet vedr. Indsamlingsloven vil den endelige revision først kunne afsluttes, når der foreligger en ny lov på området.
ISOBRO har nemlig fremført det synspunkt, at lov og etik skal komplementere hinanden
for samlet set at danne en fornuftig ramme om fremtidens indsamlingsarbejde i Danmark.
Udvalget forberedte endvidere den årlige rapport til Det Indsamlingsetiske Nævn, som
mødtes 28. januar 2010. Se ovenfor.

Revision af De Indsamlingsetiske Retningslinjer
Udvalget har forberedt en samling af retningslinjernes del A med del B til ét dokument.
Kravet om udarbejdelse af individuelle politikker og retningslinjer i de enkelte medlemsorganisationer kan udmærket rummes i et dokument, der samtidig formulerer de generelle
krav. Udvalget har også set på, hvorledes CSR kan integreres i retningslinjerne. Rapportering om CSR er forbundet med store ressourcer, men CSR adresseres allerede i det eksisterende dokument, del B.
Planen var oprindeligt, at de reviderede retningslinjer skulle forelægges repræsentantskabsmødet i 2010, men pga. den igangværende revision af Indsamlingsloven, som kan få
betydning for de etiske retningslinjer, afventer færdiggørelsen en stillingtagen hertil.

Indsamlingsloven revideres
Kort før jul fremsatte SF et beslutningsforslag med ordlyden:
”Folketinget pålægger regeringen snarest at ændre reglerne for humanitære organisationers
og patientorganisationers mulighed for landsindsamlinger. Forslagsstillerne ønsker, at der sker
en modernisering og liberalisering af reglerne for, hvem der må foretage landsindsamlinger.
De nuværende regler blev fastsat i 1971 og står i dag uændret. Men flere af de organisationer,
som fik mulighed for landsindsamlinger i 1971, eksisterer slet ikke i dag. Der er siden kommet
en række nationale og internationale humanitære aktører og patientorganisationer, herunder
soldaterforeninger til, som efter gældende regler er afskåret fra landsindsamlinger. Derudover
er der foreninger, der alene har ret til at samle ind i et geografisk afgrænset område, men som
også gerne vil have mulighed for at lave landsdækkende indsamlinger.”

ISOBRO var allerede med repræsentantskabsmødet i maj 2009 på forkant, idet bestyrelsesberetningen blev godkendt med beslutningen om at udarbejde et katalog med pro14

blemstillinger vedr. den nugældende indsamlingslov. Bestyrelsen traf den 18. december
2009 følgende beslutning:
"Det er ISOBRO's holdning, at eventuelle ændringer vedr. Indsamlingsloven bør omfatte en
modernisering af loven som sådan. Sidst, der var fokus på loven, fandt daværende Justitsminister Lene Espersen ikke tiden moden til en lovrevision. Siden efteråret 2009 har et udvalg
under ISOBRO's bestyrelse imidlertid arbejdet med en problemliste, der skal danne grundlag
for ISOBRO's bidrag til en kommende lovændring, når tiden er moden."

Kristeligt Dagblad havde fokus på sagen i september, hvor Peter Skaarup (DF) udtalte:
” – Vi synes, der skal findes en mere fleksibel måde at fordele det på. Loven skal jo følge med
tiden, og samfundet har udviklet sig meget, siden den liste blev lavet, siger Peter Skaarup
(DF), der vil tage sagen op med regeringen i den kommende folketingssamling."

I forlængelse af Folketingets drøftelse den 2. februar traf daværende Justitsminister Brian
Mikkelsen beslutning om en samlet lovrevision, og herunder at der skulle nedsættes et
udvalg, som ISOBRO ifølge Justitsministeriet bliver inviteret til at deltage i.
Etik- og Lovudvalget afholdt den 12. februar et medlemsmøde, hvor situationen blev drøftet, og umiddelbart før den redaktionelle deadline for nærværende årsberetning, er der
nedsat to arbejdsgrupper under udvalget, som skal se på hhv. reglerne for gade- og husstandsindsamling samt på Indsamlingsloven som sådan.
Arbejdsgruppen vedr. Indsamlingsloven som sådan kommer til at spænde over mange
problemstillinger:
·
·
·
·
·

·

Hvordan ser vi indsamlingsmarkedet i fremtiden?
Samspillet mellem den nye lovgivning og ISOBRO’s etiske regelsæt
Telemarketing – Inkl. argumenter og mulighed for igen at få adgang til at spørge om et bidrag til aktiviteter eller projekter i forbindelse med medlemsrekruttering m.v.
Samspillet mellem det eksisterende regelsæt og hhv. indsamlinger via net, mobiltelefoni og
responsmarketing. med f.eks. TV-spots og bidrag der kan indtelefoneres
Hvordan kan anmeldelser og afrapporteringer gøres enklere og mere tidssvarende uden
negative konsekvenser for indsamlingsarbejdet?
Forslag om oprettelse af en indberetningsportal ”www.indsamling.org”

Arbejdsgruppen vedr. de årlige gade- og husstandsindsamlinger skal bl.a. se på:
·
·
·
·

·

Hvordan de nuværende regler fungerer. De er til fordel for nogle og ulempe for andre og
dertil kommer, at kun få magter de store gade- og husstandsindsamlinger
Fordele og ulemper ved fortsat at have en liste over nogle få organisationer med ret til
landsindsamlinger
Kriterier og principper for, hvem der i givet fald skal af og på listen, hvor der også skal
tænkes fremadrettet
Idéer til en helt anden regulering, der påvirker de allerede indsamlende mindst muligt og
åbner nye muligheder for nye
Fordele og ulemper ved at flere organisationer får mulighed for at samarbejde om en tematiseret landsindsamling
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Der er givet løfte om indkaldelse til medlemsmøder undervejs i processen, så der sikres
den bedst mulige information om og forankring af processen hos medlemsorganisationerne vedr. dette væsentlige lovområde.

Moms- og skatteudvalget
Bestyrelsen nedsatte i marts 2009 et egentligt moms- og skatteudvalg, der fik til opgave at
videreføre opgaverne, som i efteråret 2008 blev varetaget af en arbejdsgruppe, der indledningsvist fulgte sagen om EU’s åbningsskrivelse.
Af kommissoriet fremgår:
” Udvalget får til opgave at danne sig et overblik over den økonomiske virkning for de almennyttige organisationer i et scenario med bortfald af de nuværende momsfritagelsesbestemmelser.
Udvalget skal endvidere tilrettelægge en strategi for politisk håndtering af ”hele moms- og skattescenariet” og mulige effekter på lovgivningen på indsamlingsområdet som sådan”.

Kommissionens åbningsskrivelse mod Danmark
Sagen startede, da EU Kommissionen i juni 2008 sendte en åbningsskrivelse til Danmark
om momslovens fritagelsesbestemmelser ift. almennyttige foreninger:
”Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, fritager varer og ydelser leveret af almenvelgørende eller på
anden måde almennyttige foreninger. Kommissionen mener, at udtrykket "almenvelgørende eller
på anden måde almennyttige foreninger m.fl." i fritagelsesbestemmelsen er for bredt og omfatter
andre organer end dem, der er momsfritaget efter momssystemdirektivet….”
”Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, fritager varer leveret af genbrugsbutikker. Kommissionen finder,
at denne bestemmelse er i strid med momssystemdirektivet, fordi direktivet kun tillader fritagelse
for varer og ydelser leveret af momsfritagne almenvelgørende organer m.v. i forbindelse med
konkrete, lejlighedsvise indsamlingsarrangementer….”
”Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, fritager levering af varer og ydelser i forbindelse med konkrete
arrangementer, når overskuddet udelukkende anvendes til almenvelgørende eller på anden måde
almennyttige formål. Kommissionen finder, at momsfritagelsen er for vidtgående, fordi det efter
momssystemdirektivet er en betingelse, at overskuddet anvendes til arrangørens egen fordel,…”

Iflg. Kommissionen er de danske fritagelsesbestemmelser generelt for vidtgående og for
generelle. Artikel 132 omhandler bestemte organisationer. Kommissionen står stejlt på
behovet for en opstramning af den danske lovgivning. Hvad angår fritagelsen vedr. genbrugsbutikker, taler direktivet om ”arrangementer” (events); (Veranstaltungen); - og så afgjort ikke om permanente aktiviteter som butikker.
Fritagne aktiviteter skal i øvrigt løbende vurderes for konkurrenceforvridning. Det gøres
ikke med en generel fritagelse. Hvert arrangement skal vurderes for sig. De fritagne aktiviteter skal desuden være ekstraordinære – (ikke ordinære). Dansk lovgivning skal finde en
ny sondring. Der er ikke de store problemer med at kvalificere foreningerne som almenvelgørende foreninger, der fritages for moms af transaktioner til egen fordel, men til gengæld kan man ikke godkende momsfritagelse for arrangementer, der gennemføres for
”andre”, selvom overskuddet tilfalder en almenvelgørende forening.
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I op mod et år skete der, bortset fra Skatteministerens beslutning om at tage en evt. retssag, intet i sagen indtil Skatteministeriets henvendte sig til ISOBRO den 29. juni med flg.
spørgsmål:
”ISOBRO bedes give et ”tal/skøn på, hvad de velgørende foreninger ville have betalt i moms til
staten og dermed til EU's momskasse i årene 2005 og frem til foreløbig regnskabsåret 2008,
hvis vores regler havde været i overensstemmelse med Kommissionens opfattelse af reglerne
jf. vores traktatkrænkelsessag, dvs., hvis de velgørende foreninger kun kunne få momsfritagelse for enkeltstående velgørende arrangementer, hvis vi ikke havde momslovens § 13, stk. 1, nr.
22 og hvis vi ikke havde fritagelsen for genbrugsbutikker”.

Det lykkedes at finde en metode til at give et skøn, primært baseret på indtægtsundersøgelsen samt visse målinger fra genbrugsområdet. Resultatet blev:
Kategorier

Beløb

Genbrugsområdet (§13 stk.1 nr.19)

50 mio. kr. årligt (gennemsnit)

Alle øvrige arrangementer, inkl. salg af øvrige handelsartikler (§ 13, stk. 1, nr. 18 samt nr. 22) inden
for gruppen af § 8a og § 12,3 godkendte foreninger

15 mio. kr. årligt (knapt)

Alle øvrige foreninger

33 mio. kr.

I alt (ca.)

98 mio. kr. årligt

Således kom udvalgets beregning tæt på ISOBRO’s udmelding til Folketingets Skatteudvalg i 2008, hvor den samlede momsregning skønnedes til 100 mio. kr. årligt.
Udvalget tog i efteråret kontakt til Roskilde Festival og afholdt i december et møde, hvor
også advokat Bruno Månsson deltog. Formålet var at sikre en bredt forankret indsats for
en kompensationsordning, hvis momssagen falder ud til ulempe for foreningerne.
ISOBRO har også haft kontakt til DGI’s formand Søren Møller. DGI støtter ISOBRO’s strategi vedr. momssagen. Det samme gør Frivilligrådet.
Den 28. januar 2010 tog EU-Kommissionen næste skridt i sagen med udsendelse af en
begrundet udtalelse mod Danmark. Kommissionen fastholder, hvad den tidligere af udtalt.
I tilknytning hertil var ISOBRO i kontakt med Skatteministeriets specialkonsulent og fik bekræftet, at der for nuværende ikke fortages noget fra dansk side. Hvis dette skulle ændre
sig, får ISOBRO besked.

EU-kommissionens konsultation i 2010 vedr. moms
ISOBRO deltager i et europæisk netværk, ECCVAT, hvis opgave p.t. er at følge EUkommissionens konsultation på momsområdet. Det er Copenhagen Economics der med
KPMG som sub-contractor har vundet konsultationsopgaven.
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Kommissionen konstaterer i dag tre overordnede momsproblemer I EU (med en række
detaljer, der ikke refereres her):
1. Virksomheder, der gennemfører de samme aktiviteter, skal behandles ensartet. Det bliver de
ikke i dag.

2. Der mangler harmonisering af reglerne for moms på ydelser fra det offentlige

3. Området er komplekst i den forstand, at momssystemdirektivet (artikel 132,1) slet ikke afspejler nutidens organisering

På denne baggrund skal Copenhagen Economics gennemføre en undersøgelse blandt
medlemslandene med henblik på at afdække disse problemstillinger.
Den 5. marts afholdt ECCVAT møde med Copenhagen Economics for at sikre de almenvelgørende foreningers problemstillinger inddrages i undersøgelsen. Her fremførte vi fra
dansk side, at det eksisterende momsdirektiv har nogle skævheder, som ud fra en dansk
optik indbefatter, at de gældende momsfritagelser, som understøtter Danmarks foreningstradition kommer i klemme, hvilket den verserende momssag tydeligt viser. Endvidere
markeredes den danske momskompensationsordning som en konkret mulighed for at lette
momsbyrderne for indsamlingsorganisationerne i Europa – mens vi venter på forbedringer
i momssystemdirektivet – hvis der nogensinde kommer sådanne!
ISOBRO er sikret en god kontakt til Copenhagen Economics og ECCVAT vil følge undersøgelsen tæt i det kommende år.

Skattefradrag over grænser i EU
EF-domstolen er godt i gang med at indføre fælles skatteregler i EU, selv om beskatning
ellers delvist er undtaget EU-bestemmelserne. EF-domstolen har afsagt en dom, der påbyder et EU-land at give skattefradrag for gaver til en institution eller forening i et andet
EU-land, hvis institutionen eller foreningen opfylder de nationale regler for skattefradraget.
Hvis en dansk giver kan påvise, at en organisation eller institution, der er anerkendt som
almennyttig i et andet EU-land, også opfylder de danske betingelser for skattefradrag, skal
de danske skattemyndigheder også give skattefradrag for gaver til denne organisation.
På ISOBRO’s spørgsmål svarer skatteministeriet:
”Med lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, ændret ved §10 i lov nr. 335 af 7. maj 2008
sikrede vi netop, at reglen blev bragt i overensstemmelse med EU-rettens regler om kapitalens fri
bevægelighed. Vi giver efter lovændringen fradrag for gaver til udenlandske velgørende foreninger,
forudsat de lever op til de krav, som er fastsat i lov/bekendtgørelse. Disse krav er de samme, som vi
stiller til danske almenvelgørende foreninger. Det betyder bl.a. at de skal godkendes af SKAT Bornholm. SKAT Bornholm har oplyst, at de har godkendt et par udenlandske foreninger og er pt. i gang
med at sagsbehandle endnu en henvendelse fra en udenlandsk forening.”
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Købsmoms
Udvalget konstaterer med glæde, at der i 2009 blev udbetalt ca. 80 mio. kr. i kompensation
for købsmoms. Udvalget holder et vågent øje med, at regeringen fastholder ordningen i
forbindelse med de kommende års finanslovsudspil.

Udvalget vedr. spillemarkedet
Repræsentantskabsmødet besluttede i 2008, at ISOBRO skulle sætte fokus på de problemstillinger, der rejser sig som følge af den igangværende udvikling med udenlandske
aktører, der trænger ind på det danske marked for spil.
ISOBRO har siden da været i et stadig tættere samarbejde med Modtagerkredsen, som
tegner hele bredden af organisationer, der tilsammen deler overskuddet fra Danske Spil
på ca. 1,6 mia. kr. Det er en gradvist tydeligere problemstilling for udviklingen af Danske
Spil, at økonomien ændres med faldende indtjening. Det er stadig mere uholdbart og frustrerende med en lovgivning, der ikke bliver overholdt. Som led i samarbejdet udgav ISOBRO en pressemeddelelse i maj 2009, hvori det blandt andet hed:
”Vi er stærkt bekymrede over det vigende overskud fra Danske Spil, som primært synes
skabt af ulovlig markedsføring og spiludbud fra udenlandske udbydere.”
”Vi glæder os over, at regeringen nu tager fat på problemet, så den eksisterende modtagerkreds kan beskyttes mod følgerne af denne urimelige og ulige markedssituation.”
”Vi vil pointere, at det er overordentligt vigtigt at genoprette den relativt beskedne andel af
tips- lottomidlerne til det brede felt af indsamlingsorganisationer, som tegnes af ISOBRO’s
medlemmer, som er helt afhængige af stabilitet og kontinuitet i relation til tips- og lottotilskud”
”Det er ISOBRO’s klare forventning, at regeringen skaber en spillemodel, der er robust og
fremtidssikret, og som kan genoprette provenuet til indsamlingsorganisationerne.”

Modtagerkredsens oplæg til regeringen medio 2009, som ISOBRO støttede, lød:
Med henblik på at holde de nuværende overskudsmodtagere på tips- og lottoloven økonomisk skadefri ift. det politisk vedtagne niveau i den nuværende tips- og lottolov, at sikre
det nuværende provenu til staten fra afgifter og skatter på spil og lotto, at imødegå det alvorlige pres på tips- og lottomidlerne, at give adgang til flere udbydere på det danske spilmarked, og at styrke indsatsen mod ludomani foreslås det:
·
·
·
·

·

At markedet opdeles i to adskilte markeder – ét for sportsspil, poker og kasinospil og ét for
talspil og skrabespil
At det nuværende Danske Spil tilsvarende opdeler sin virksomhed i to selskaber – Danske
Sportsspil og Danske Lotterier
At der gennemføres en delvis liberalisering på markedet for sportsspil, poker og kasinospil,
og at dette marked indhegnes effektivt
At Danske Lotterier tildeles eneretsbevilling på gennemførelse af alle talspil og skrabespil i
Danmark
At de nuværende overskudsmodtagere udelukkende modtager deres tilskud via et omsætningsbidrag fra Danske Lotterier
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Disse principper skulle tilgodeses i en skitse til en ny spillelovgivning, der blev fremlagt i
2009.
Robert Hinnerskov deltog den15. og 16. juni i et europæisk møde i Prag om vilkårene for
fremtidens spillemarked i EU.
ISOBRO havde den 24. juni møde med Departementschef Peter Loft for at drøfte sine
synspunkter, herunder at sikre fokus på vilkårene for fremtidens almennyttige lotterier.
I september afleverede ISOBRO som aftalt et notat, der nøje beskriver, hvilke elementer i
bortlodningscirkulæret, der bør ses på som led i en generel modernisering på området. I
skrivende stund, hvor høringsfristen vedr. regeringens udspil er afsluttet, forlyder det, at
departementet vil se på sagen i efteråret 2010, når al øvrig lovgivning er faldet på plads.
Dette synes at være en fornuftig fremgangsmåde.

110 mio. kr. til overskudsmodtagerne
I forhold til mødeaktiviteterne med regeringen og relevante ordførere blev ISOBRO’s interesser varetaget af følgende personer med hvem sekretariatet har været i hyppig kontakt i
månederne op til, at lovudspillet forelå: Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund, Søren
Møller, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Martin Justesen, Dansk Ungdoms Fællesråd og Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer.
Det lykkedes den nævnte gruppe i november 2009 at opnå en finanslovsbevilling med en
toårig kompensationsordning til Modtagerkredsen på i alt 110 millioner kroner.
ISOBRO konstaterer med tilfredshed, at regeringen og DF er blevet enige om at kompensere beløbsmodtagerne for de nedgange, de vil blive udsat for i de kommende to år, inden
en ny spillelov får effekt. Det er et tiltrængt plaster på såret for overskudsmodtagerne, som
alle er løbet ind i økonomiske problemer pga. de svigtende indtægter i Danske Spil. Baggrunden herfor er ikke, at danskerne spiller mindre, men at en voksende andel spiller hos
udenlandske udbydere, som ikke betaler afgifter og bidrager til velgørende formål. Derfor
er regeringen ved at udarbejde et lovforslag, der liberaliserer spillelovgivningen ved at give
udenlandske bookmakere adgang til det danske marked samtidig med, at de betaler afgifter og bidrager til velgørende formål.
I tiden efter finanslovsforliget forhandlede Modtagerkredsen videre med regeringen i bestræbelserne på at nå til enighed om den fremtidige tilskudsmodel.

1,7 mia. kr. i 2011
Den 4. februar orienterede Skatteminister Kristian Jensen om forliget vedrørende de fremtidige vilkår for Beløbsmodtagerne. Regeringens udspil indeholder bl.a. flg. elementer:
·
·

Beløbsmodtagerne skal sikres et beløb svarende til realt 1.610 mio. kr., hvilket nominelt
svarer til ca. 1,7 mia. kr. i 2011
Der fastsættes et udlodningsniveau i udgangsåret (regnskabsåret 2011), der fremadrettet
reguleres med forbrugerindekset
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·

·

Hvis overskuddet for regnskabsåret 2011 er mindre end udlodningsniveauet (ca. 1,7 mia.
kr.), så reguleres loftet - ud fra principperne om en 50/50 risikodeling - så det svarer til udlodningsniveauet. Er overskuddet f.eks. 1,6 mia. kr. så bliver loftet 1,8 mia. kr. med ovennævnte niveau på 1,7 mia. kr. Modsat gælder, hvis overskuddet er større end udlodningsniveauet
Efter 2011 deler overskudsmodtagerne og staten risikoen med en 50/50 ordning, svarende
til den gældende ordning

Udlodningen kobles til overskuddet fra monopol i Danske Spil samt overskuddet fra Klasselotteriet, der bevares som selvstændigt selskab. Det er aftalt, at udlodningsmodellen
evalueres i 2014.
ISOBRO finder dette resultat tilfredsstillende, men har peget på en række forhold i høringssvaret, der blev indgivet 4. marts 2010. Her skal nævnes fokus på det forretningsmæssige grundlag. Er det muligt med sikkerhed at drive Danske Spil på ”et forretningsmæssigt grundlag”, således som det anføres i lovforslaget? Lovforslaget åbner mulighed
for, at Danske Spil opererer både som monopol og som aktør på det liberaliserede marked. De to aktiviteter skal overskudsmæssigt opgøres efter to forskellige paragraffer i loven – men er det muligt i praksis?
Endvidere er der et problem med Danske Spils bestyrelsessammensætning. ISOBRO finder det rigtigt og nødvendigt, at repræsentanter for tilskudsmodtagerne bredt set sikres en
fast plads i Danske Spils bestyrelse. Hvis en sådan bred repræsentation ikke er mulig at
etablere ved lovens ikrafttræden, bør det indgå som et element ved en senere revision af
lovkomplekset. I den aktuelle situation finder ISOBRO det godt, at DGI og DIF opnår pladser i bestyrelsen. Men repræsentationen bør være baseret på hele kredsen af beløbsmodtagere.
Udvalget vil nu følge markedsudviklingen nøje, ligesom de internationale spillevirksomheders lovlige entré på markedet skal have den største bevågenhed.

Studiebestyrelsen vedrørende EFA-certificeret fundraisinguddannelse
ISOBRO indgik i juni 2008 en samarbejdsaftale med KLEO (Kompetence, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling) – et videncenter under Professionshøjskolen København,
som omfatter udvikling og gennemførelse af en uddannelse på diplomniveau bestående af
3 semestre (svarende til i alt 27 ECTS point).
Uddannelsen, der er målrettet fundraisere ansat i danske indsamlingsorganisationer, varetages af KLEO i samarbejde med ISOBRO.
Uddannelsen organiseres således, at ISOBRO’s medlemsorganisationer via et Advisoryboard inddrages på et rådgivende niveau i udvikling og evaluering af uddannelsen, samt at
KLEO varetager den egentlige drift inden for rammerne af de af European Fundraising
Association fastlagte certificeringskrav. Hensigten med en ”EFA Certification” er at sætte
en fælles europæisk standard for fundraisinguddannelse, som vil opkvalificere de ansatte
og i sidste ende øge kvaliteten og effektiviteten i organisationernes indsamlingsarbejde.
KLEO og ISOBRO samarbejder om fremskaffelse af de fornødne lærerkræfter. Rekrutteringen af fagspecifikke undervisere foregår i tæt dialog med ISOBRO for at sikre et højt
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vidensniveau indenfor specialkompetencer om f.eks. indsamlingslovgivning, fundraisingteknikker, regnskabsaflæggelse for indsamlingsorganisationer, etiske standarder samt relevante, branchespecifikke forhold.
Uddannelsen gennemføres under ledelse af en studiebestyrelse, som består af uddannelsesledelsen i KLEO samt ISOBRO’s sekretariat. Der er desuden nedsat et visitationsudvalg med 1 repræsentant fra KLEO, 1 fra ISOBRO og 1 fra medlemsorganisationerne.
Studiebestyrelsen har fastlagt et budget, som bygger på princippet om, at de studerendes
betaling til uddannelsen skal dække samtlige omkostninger til udvikling, gennemførelse og
certificering af uddannelsen. ISOBRO’s og medlemsorganisationernes medvirken er vederlagsfri. Samarbejdsaftalen løber indtil 30. juni 2011, hvorefter aftalen tages op på ny.
Se www.fundraisinguddannelsen.dk
Det første hold studerende (1/2009) er ved at afslutte 3. semester og det næste hold
(2/2010) er allerede i fuld gang med 1. semester. I betragtning af ISOBRO’s beskedne
markedsføring af uddannelsen, må udviklingen anses for meget tilfredsstillende. Studiebestyrelsen overvejer nu at udvide adgangen til uddannelsen for at løfte kvaliteten i hele indsamlingssektoren samt for ad den vej at kunne rekruttere nye medlemmer til ISOBRO.
I samarbejde med KLEO udvikles der nu - grundet efterspørgsel - et 4. modul om innovation og et 5. om kommunikation.
Den endelige EFA-certificering er nu igangsat og forventes på plads i umiddelbar forlængelse af, at det første hold (1/2009) afsluttes med eksamen på 3. semester.

Opgaver, primært varetaget af arbejdsgrupper
Foruden ovennævnte udvalg, har ISOBRO løst en række opgaver, bl.a. med hjælp fra arbejdsgrupper og eksterne samarbejdspartnere, udpeget af sekretariatet. Medarbejdere,
samarbejdspartnere, virksomheder og rådgivere har gjort en særdeles kvalificeret indsats
ved løsning af disse opgaver og således været til uvurderlig støtte for sekretariatet.

Betalingsservice
ISOBRO og Betalings Service (BS) har haft en samarbejdsaftale for 2009 og i januar blev
det aftalt at indgå en ny aftale for 2010. En sådan blev underskrevet i forbindelse med bestyrelsesmødet 22. marts 2010.
I 2009 var en af aftalens væsentligste mål at udgive en bog. Det skete på et stormøde for
hele indsamlingsdanmark den 5. november 2009, hvor ISOBRO tog temperaturen på indsamlingsmarkedet og fremtiden med Hans Pilegård som vært. Arrangementet har givet
ISOBRO en bredere adgang til de mange organisationer, der endnu ikke er medlem.
Bogen, der kom til at hedde ”Opsamlet viden om indsamling” blev trykt i et oplag på 1000
stk. og er bogstaveligt talt revet væk. Foruden økonomisk og produktionsmæssig støtte fra
PBS har Skattecenter Bornholm bistået med fagligt input, ligesom Justitsministeriet er
konsulteret. Dertil kommer indholdsmæssigt bidrag fra en række samarbejdspartnere.
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PBS- aftalen for 2010 omfatter følgende foreløbige mål:
·
·
·
·
·
·
·

Udarbejdelse af en digital udgave af ”Opsamlet viden om indsamling”
Forberedelse af en portal med navnet ”Offentlige Indsamlinger”, hvor alle politigodkendte
indsamlinger registreres.
Øgning af medlemsorganisationernes opmærksomhed på værdien i og vigtigheden af bidragsydernes levetid.
Offentliggørelse af udvalgte resultater kan f.eks. ske på ISOBRO’s hjemmeside eller via
"nyhedsbrev" udsendt af ISOBRO.
At opfordre medlemsorganisationerne til at uddanne deres medarbejdere i, hvordan man
kan øge andelen af bidragsydere, der betaler automatisk via Betalingsservice.
At inspirere og opfordre medlemsorganisationerne til at lære af hinanden, hvordan man
som indsamlingsorganisation kan øge andelen af bidragydere, der betaler via PBS.
PBS forventer endvidere at lancere en ny betalingsmetode via mobiltelefon. ISOBRO skal
udbrede kendskabet hertil over for sine medlemmer.

Face2face
I september 2007 blev der med Justitsministerens cirkulæreskrivelse sat et foreløbigt
punktum for gadehvervningssagen. Cirkulæreskrivelsen fik samtidig betydning for telemarketingområdet, idet organisationerne fremover kun må kontakte potentielle støtter om
medlemskab. Det gælder på gaden såvel som telefonisk.
For begge områders vedkommende har ISOBRO faciliteret udarbejdelsen af indsamlingsetiske retningslinjer, som nu er gældende for ISOBRO’s medlemmer. Der er endvidere
udarbejdet ”Q’s and A’s” for gadehvervning for at sikre kvaliteten i besvarelsen af de
spørgsmål, der stilles til organisationerne.
I forlængelse af den oprindelige aftale med Justitsministeriet om kvalitetsudvikling af
face2face har ISOBRO også i år afholdt møde med repræsentanter for cityforeningerne i
de større byer samt de respektive politikredse. Det skete 26. januar 2010. Mødet blev afviklet efter den oprindeligt aftalte dagsorden, og her skal især refereres fra drøftelsen vedr.
den løbende koordination. Organisationerne mødes månedligt eller hver anden måned, for
at koordinere deres placering i byerne. Organisationerne mødes og oplyser om aktivitetsniveau og sikrer, at der er en god og ligelig fordeling ift. byer og byrum. Det er desuden et
forum, hvor man mellem organisationer kvalitetssikrer og samler op på eventuelle sager.
Repræsentanter for byerne pegede på de såkaldte yndlingssteder, hvor der stort set altid
er facere og påpegede at mere cirkulation kunne være godt. Netop koordinationen mellem
organisationerne skal sikre dette, så man ikke overbebyrder særlige områder samt at organisationerne sætter et max på antallet af facere pr. sted ift. gennemstrømningen. Hververnes optræden blev ligeledes drøftet, og der blev givet eksempel på, hvordan arbejdet
organiseres samt kvalitetssikres, så alt forløber, som det skal.
Københavns og Århus’ cityforening havde forud for mødet skrevet til ISOBRO:
”Vi er af den opfattelse, at de mange forskellige humanitære organisationers professionelle
hververes direkte konfrontation af byens borgere og gæster i det åbne byrum er til stor daglig
gene og irritation for den enkelte person, som antastes og forsøges overtalt til køb af medlemskab. Vi mener, lovgivningen på området bør ændres, så det ikke tillades at stoppe og
antaste folk direkte på gaden med salg af støtte og medlemskab for øje”.
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Begge cityforeninger meldte dog afbud, hvilket blev beklaget af de tilstedeværende repræsentanter for cityforeninger og politikredse.
På mødet blev der give information om aktivitetsniveauet i de forskellige byer fremover.
Der blev gjort opmærksom kontaktoplysningerne, som kan findes på www.ISOBRO.dk.
Det blev også aftalt, at der kan tilrettelægges lokale møder i løbet af året. Denne idé blev
bakket op af cityforeningerne, der mente, det kunne styrke den lokale dialog. Endelig kom
der forslag om foldere, som sætter ansigter på organisationernes lokale repræsentanter.
Face2face vil blive et af de emner, der behandles, når Indsamlingsloven skal revideres.

Lønsumsafgift
Folketinget vedtog en ændring af lønsumsafgiftsloven, der trådte i kraft 1. januar 2009.
Ændringen havde til formål at fjerne en afgiftsmæssig forskelsbehandling af offentlig og
privat virksomhed. Det betød f.eks., at selvejende institutioner blev omfattet af lønsumsafgiftspligten. Om dette konkluderer Deloitte følgende:
”Foreningers velgørende aktiviteter vil ikke blive påvirket af ændringen i lønsumsafgiftsloven.
Leverer en forening øvrige ydelser i konkurrence med andre, eksempelvis inden for sundhedspleje, skal foreningen i nogle situationer betale lønsumsafgift som følge af de ændrede regler”.

Fremadrettet er det imidlertid ikke sikkert, at det er det sidste, der kan siges om foreningers lønsumsafgiftspligt. Forholdet er nemlig dette, at EU-Kommissionens begrundede
udtalelse kan ende med markante ændringer på området, hvis Danmark taber sagen.

Indsamlingsansøgninger
ISOBRO har også i det forløbne år fået henvendelser fra medlemsorganisationer om vilkårene for aflæggelse af regnskab for offentlige indsamlinger. ISOBRO har igennem længere
tid været i dialog med Justitsministeriet om fortolkning af procedurerne om offentlige indsamlinger både ift. politianmeldelse og regnskabsaflæggelse. Der er meget forskellig fortolkning i de enkelte politikredse. Desuden er en ny cirkulæreskrivelse under udarbejdelse,
som bl.a. åbner mulighed for blot at offentliggøre regnskabet på nettet.
ISOBRO har haft møde med Justitsministeriet og Rigspolitiet den 3. april 2009, hvor rækken af problemstillinger med henblik på at sikre en ensartet praksis i alle politikredse, blev
drøftet. De aktuelle forhold er opdateret i bogen ”Opsamlet viden om indsamling” og de
fremtidige retningslinjer for indsamlingsansøgninger vil med stor sandsynlighed indgå i det
forestående arbejde med Indsamlingsloven.

Obligatorisk indberetningsordning
ISOBRO har også i 2009 ydet rådgivning til medlemmerne om forholdende vedrørende
den obligatoriske indberetningsordning. Indberetningen den 20. januar 2010 forløb bedre
end sidste år, idet ISOBRO har fulgt sidste års problemer til dørs. Allerede den 20. april
2009 blev der afholdt et evalueringsmøde med skat om de mange tekniske udfordringer,
og dette har båret frugt.

Postliberalisering
ISOBRO skrev til Folketingets Trafikudvalg, den 28. november 2008, bl.a.:
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”ISOBRO’s medlemmer er under konstant pres for at have så lave administrative omkostninger
som muligt. Lave omkostninger til administration og information betyder alt andet lige flere midler til de gode formål, organisationerne arbejder for. Samtidig er det en kendsgerning, at konkurrencen er blevet intensiveret, og organisationerne må derfor hele tiden forsøge at reducere
deres omkostninger. ISOBRO byder den spirende konkurrence på postmarkedet velkommen,
idet vi ser frem til en reduktion af portoudgifterne for vores medlemmer”

Liberaliseringen afventes. ISOBRO har et tæt samarbejde med Dansk Erhverv og Danske
Specialmedier om sagen. Sidstnævnte har bistået med de beregninger om besparelsesmuligheder, som har ligget til grund for henvendelsen.
Den 7. december meddelte City Mail, at virksomheden ophører 1. januar 2010. Den fortsatte udsættelse af en liberalisering af postmarkedet i Danmark gjorde en fortsættelse
umulig. Det betyder, at mange organisationer nu skal vælge ny bladdistributør i hovedstadsområdet. Der er to muligheder - enten kan de vælge at distribuere hele oplaget med
Post Danmark - eller også kan de undersøge muligheden for distribution med Bladkompagniet, der når ud til ca. 80 procent af husstandene.

Distributionsstøtte
Sammen med Danske Specialmedier skrev ISOBRO til Folketingets Kulturudvalg den 19.
oktober vedr. distributionsstøtte til blade med oplag under 3000.
Blandt støttemodtagerne er næsten 700 blade med et oplag pr. nummer på under 3000 –
og de får del i den tillægspulje på 5,5 millioner kr., der i 2005 blev indført for disse små
blade, som Post Danmark ikke vil sende som magasinpost – men alene til almindelig
brevporto. Denne pulje sætter vi stor pris på, men udviklingen i Post Danmarks priser siden gør, at distributionsstøttens værdi er blevet udhulet.
Post Danmark hævede senest taksterne for disse blade den 1. August 2009 og har bebudet nye prisstigninger med virkning fra årsskiftet. Siden puljen blev indført i 2005 og frem til
og med den 1.januar 2010, er portoen for blade mellem 50 og 100 g. steget med 65 procent og for blade mellem 100 og 250 g med 50 procent. I samme periode er forbrugerprisindekset steget med 10,9 procent (frem til august 2009).
I henvendelsen hed det bl.a.
”Indholdet i en stor del af disse oplagsmæssigt små blade produceres i høj grad af ulønnet
arbejdskraft. Derfor udgør distributionen en meget stor del af bladenes omkostninger – og de
kraftige stigninger er derfor en stor belastning.
Vi skal derfor opfordre Folketingets Kulturudvalg til overfor Kulturministeren at arbejde for, at
tillægspuljen i forbindelse med finansloven for 2010 forhøjes med 3,0 millioner kr. til 8,5 millioner kr., så de små støtteberettigede blade kompenseres for en del af prisstigningen.
Vi er opmærksomme på, at mediestøtten er til debat i forbindelse med et kommende medieforlig – men da ændringer her først kan ske fra 2011 – og problemerne er akutte for mange af de
små blade, skal vi anmode om, at tillægspuljens størrelse reguleres med virkning fra 2010”.

Det blev desværre ikke afsat yderligere på Finansloven for 2010.
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Kvalitetsreformen; omlægning af statslige tilskud
ISOBRO er i regelmæssig kontakt med såvel Frivilligrådet som Frivilligt Forum. ISOBRO
blev i marts 2009 inviteret til at deltage i en uformel arbejdsgruppe, der skulle følge den del
af Kvalitetsreformen, som omhandler Regeringens mål om at gennemføre en omlægning
af de statslige tilskud, der tildeles de frivillige sociale organisationer. Sigtet er bl.a. at skabe en øget kontinuitet i indsatsen og bedre dokumentation af effekten af organisationernes
arbejde. I den uformelle arbejdsgruppe har der været fokus på at udrede tilskudsniveauet i
de frivillige organisationer som sådan – med særlig vægt på de små lokale foreninger, og
der har været diskuteret, hvordan ”grundfinansieringssituationen” er p.t., samt hvad man
kan gøre ved det på sigt.
Da Socialministeriets udspil til omlægning af visse puljer forelå i februar 2010, afstedkom
det mange reaktioner. Dansk Røde Kors, ÆldreSagen, Ældremobiliseringen og Danske
Handicaporganisationer valgte at sende et fælles brev til Socialministeren med anmodning
om at tage udspillet af bordet, da det gav oplæg til et markant skift i de bærende principper
for samspillet mellem det offentlige og det frivillige Danmark.
ISOBRO havde en række drøftelser med involverede medlemsorganisationer om sagen.
Hovedproblemet i udspillet er, at det beskæftiger sig med en omlægning af visse tips- og
lottopuljer, der er en del af det forlig, Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i februar 2010
om delvis liberalisering af det danske marked for spil. ISOBRO har bakket op om den lange proces, der førte frem til forliget og finder derfor, Socialministeriets udspil er i konflikt
hermed.

Indtægtsundersøgelsen 2004 - 2008
ISOBRO har igen i år gennemført en indtægtsundersøgelse, som omfatter medlemsorganisationerne og vel at mærke de organisationer, der tidligere år har indsendt materiale. 65
organisationer deltog, som skønnes at omfatte 55 til 65% af de samlede indtægter hos de
danske indsamlingsorganisationer, hvorfor analysen fortsat anses for repræsentativ.
De overordnede udviklingstendenser i perioden 2004 – 2008 er følgende:
Bruttoindtægterne er samlet set steget med 14 % gennem hele perioden. Udviklingen
rummer dog store forskelle mellem kategorierne af organisationer. Især natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer viser en kraftig stigning på 45 % i forhold til 2004.
Overskuddet af indsamlinger er steget med 17 % igennem hele perioden. Det er dog
især indsamlinger hos de nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer, der viser
en betydelig fremgang på 48 %, internationale hjælpeorganisationer har en fremgang på 29
%, mens indsamlinger hos de kirkelige organisationer samt sygdomsbekæmpende og handicaporganisationer er faldet med henholdsvis 9 % og 7 %.
Udviklingen i medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragsydere har vist en betydelig
fremgang med en stigning på samlet set 44 %. Indtægter fra arv er steget med 20 %.
Egenfinansieringen er samlet set steget med 547 mio. kr., svarende til 33 %. Stigningen
kan primært henføres til medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere, som udgør 391
mio. kr., svarende til 44 %.
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ISOBRO vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet med de deltagende organisationer og med Deloitte, som har påtaget sig at udarbejde selve indtægtsundersøgelsen. Indtægtsundersøgelsen har indtaget en central plads i ISOBRO’s løbende kommunikation om vilkårene for indsamling og som grundlag for prognoser om sektorens udvikling.

EU
European Fundraising Association (EFA)
ISOBRO var med til at stifte EFA i februar 2002. EFA repræsenterer i dag 15 medlemslande og 17 associationer (Holland og Sverige er repræsenteret 2 gange). Der er 4 observatørlande og 2 associerede medlemmer. EFA’s medlemmer er både sammenslutninger af
indsamlingsorganisationer (ISOBRO) og sammenslutninger af individuelle fundraisere.
Der er få administrative ressourcer i EFA – dvs. en ansat 4-5 dage om måneden. Disse
bliver for en stor del brugt på at organisere bestyrelsesmøder og redaktionel ledelse af
Fundraising Europe. EFA’s flagskib er uden tvivl EFA Certification (Fundraisinguddannelsen), som nu er ved at blive implementeret flere steder i Europa.
EFA arbejder nu på at blive en stærkere brancheorganisation for sine medlemmer, hvilket
ISOBRO støtter. Det betyder bl.a. fokus på købsmomskompensation, som ISOBRO har
været bannerfører for. ISOBRO gav indlæg på EFA’s første Skillshare Event, som fandt
sted i Berlin den 13. og 14. november 2008 – en ”minikonference”, hvor repræsentanter fra
medlemslandene mødes og deler erfaringer og viden.
ISOBRO’s indlæg blev fulgt op med et europæisk møde i København den 21. april, hvor
ISOBRO og Deloitte redegjorde for det forløb og de politiske overvejelser, der bar frem til
den danske købsmomskompensationsordning.
Nogle medlemslande udtrykker bekymring for, om EFA bliver for stor, og dermed risikerer
at blive en konkurrent til de nationale sammenslutninger. Dette er måske særligt tilfældet,
hvor den nationale sammenslutning afholder en årlig konference, som er indtægtsgivende.
ISOBRO har sæde i EFA’s bestyrelse ved Mette Holm, og ISOBRO arbejder for, at EFA
fremover fokuserer på:
·
·

·

Rammelovgivning for indsamlingsorganisationer ift. EU
EFA certification – EFA uddannelsen
At være netværksfunktion for medlemsorganisationerne.

ECCVAT
ECCVAT, The European Charities' Committee on Value-Added Tax, er i dag betegnelsen
for et tværeuropæisk samarbejde mellem brancheorganisationer og enkelte større NGO’er
om moms-relaterede spørgsmål. Det er ECCVAT, der er basis for den arbejdsgruppe,
ISOBRO deltager i vedr. EU-Kommissionens igangværende konsultation om moms, som
gennemføres af Copenhagen Economics. Jf. ”Moms- og skatteudvalget”. Det er Policy
Adviser, Mathieu Mori, Charity Tax Group, England, der koordinerer arbejdsgruppens aktiviteter. ISOBRO har desuden et konstruktivt samarbejde om EU-relaterede momssager
med ICTR, Irish Charities Tax Research, der også har sæde i arbejdsgruppen.
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ISOBRO’s tilstedeværelse i Bruxelles
Samarbejdet med Dansk Erhverv indebærer, at ISOBRO har en vagtpost i kraft af Dansk
Erhvervs tilstedeværelse i Bruxelles. Stadig mere lovgivning tager afsæt i europæisk politik, og det er derfor vigtigt, ISOBRO udbygger sin berøringsflade med EU fremover.

Samarbejde med rådgivere
Indholdet i det eksterne samarbejde fremgår af årsberetningen som sådan, men her gives
en kort oversigt over de rådgivere og virksomheder, som på forskellig vis bidrager med
viden og ressourcer og med hvem ISOBRO har et tilbagevendende samarbejde.

Rådgivere og virksomheder
·
·
·

·
·

·
·
·
·

Advokaterne Vestagervej rådgiver sekretariat og medlemsorganisationer og bistår i juridiske spørgsmål, deltager i ministerielle møder og udarbejder udredninger samt bidrager til
kurser i relevant lovstof
BetalingsService leverer ydelser efter den gældende samarbejdsaftale, herunder individuel hjælp til medlemsorganisationer i form af møder og kurser om betalingsservice.
Dansk Erhverv indbyder ISOBRO’s medlemmer til kurser i personaleretlige forhold. ISOBRO ved Robert Hinnerskov har endvidere sæde i Velfærdsudvalget som Formand og
ISOBRO har stemmeret ved den årlige generalforsamling. Velfærdsudvalget er et af de
rådgivende fora, der tilsammen skal dække markedsområderne inden for Dansk Erhverv.
Deloitte er valgt som revisor for ISOBRO og Deloitte rådgiver sekretariat og medlemsorganisationer og bistår i regnskabsfaglige spørgsmål. Deloitte deltager i relevante møder med
skatteministeriet om f.eks. udarbejdelse af vejledning i købsmoms.
Handelshøjskolen i København (CBS) sætter den tredje sektor på programmet på
cand.soc uddannelsen i politisk kommunikation og ledelse. Robert Hinnerskov sidder i Advisory Boardet og herigennem markedsføres indsamlingsorganisationerne, bl.a. ved at
præsentere nogle af de problemstillinger, de studerende kan tage udgangspunkt i ved opgave- og specialeskrivning samt ved censorarbejde på hovedopgaver, der beskæftiger sig
med indsamlingssektoren.
Leonhardt Fundraising stilles til rådighed for ISOBRO’s medlemmer for at udvikle indsamlingsarbejdet på basis af PBS.
Professionshøjskolen København, KLEO er sammen med ISOBRO om udvikling af en
EFA-certificeret fundraisinguddannelse.
Per Østergaard Jacobsen
Stig Fog Fundraising

Presse
ISOBRO har i det forløbne år ikke udsendt pressemeddelelser. Der har til gengæld været
hyppig kontakt med journalister over en bred kam. Særligt månederne januar og februar
bød på talrige henvendelser og interviews. ISOBRO’s aftale med Meltwater om medieovervågning giver en effektiv registrering af relevant medieomtale på dansk og europæisk
plan. ISOBRO er dog stadig meget afhængig af, at medlemsorganisationerne giver sig til
kende, hvis der er omtale under opsejling, som ISOBRO bør have kendskab til eller tage
hånd om.
ISOBRO vil fremover ”streame” relevant presseomtale på www.isobro.dk, og der henvises
hertil.
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ISOBRO’s medlemmer
Nye medlemmer
ISOBRO har pr. 31. marts 2010 133 medlemsorganisationer.
Vi har i årets løb budt velkommen til følgende associerede organisationer:
Børneulykkesfonden
Fonden Safe and Alive
Foreningen Cancerramte Børn
Københavnerkirken
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Skandinavisk Børnemission

Flg. organisationer er gået fra at være associeret til at blive direkte medlemmer:
BOS Danmark
Dansk Oase
Dansk Røde Kors
FrikirkeNet

Flg. organisationer er optaget som direkte medlemmer:
Cystisk Fibroseforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danske Hospitalsklovne
Det Danske Spejderkorps
Foreningen Roskilde Festival
KFUM Spejderne i Danmark
Livslinien

Flg. organisationer er efter eget ønske udmeldt: Broder til Broder støtte, Dansk Kherwara
Mission og IKON.

Medlemsbesøg
Grundet de mange løbende sager har Robert Hinnerskov primært besøgt nytilkomne medlemmer samt paraplyorganisationer. Det er dog igen lykkedes at finde plads til at tage
imod hovedparten af de invitationer, ISOBRO har modtaget, når medlemmerne fejrer forskellige begivenheder og mærkedage. Ved disse lejligheder er der ofte rige muligheder for
networking, som ISOBRO prioriterer med stort udbytte.
ISOBRO er nu fast gæst på årsmødet i Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg og på
Dansk Missionsråds årsmøde. Her er der gode muligheder for dialog og gensidig information og tilbagemeldinger med ønsker og kommentarer til ISOBRO’s indsatsområder.

29

Tak
Tak til alle ISOBRO's medlemsorganisationer for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi
oplever megen medleven og engagement fra mange medlemsorganisationer, ikke alene i
form af interesse for de muligheder, der er til stede via medlemskabet af ISOBRO, men
også ved villighed til konkret at være med til at løfte opgaverne ved at stille sig til rådighed
både med de nødvendige specialister og ressourcer til arbejdsgrupper, møder og høringer,
og ved at bidrage med cases i konkrete sager, besvarelse af spørgeskemaer o.m.a.
Uden dette engagement og direkte involvering ville ISOBRO ikke kunne løse opgaverne
professionelt.
I dette år, skal der også lyde en tak til organisationerne i Modtagerkredsen for et meget
tilfredsstillende samarbejde om den nye spillelov.
Tak til Indsamlingsetisk Nævn for beredvilligt at stille sig til rådighed for drøftelse af etiske
anliggender og for at holde sig klar i forhold til sager, som måtte opstå.
Tak til udvalg og arbejdsgrupper for et meget positivt og konstruktivt samarbejde året
igennem.
Sekretariatet har igen ydet en meget kompetent og kontinuerlig indsats på alle felter. ISOBRO har et lille sekretariat til en lang stribe opgaver – en stor tak til jer for måden, I håndterer opgaven på.
Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt fællesskab omkring opgaverne.
Vi er fortsat godt på vej med mange af udfordringerne, og mange nye og store problemstillinger er i spil. Alt tyder på, at udfordringerne for indsamlingsorganisationerne – og for
ISOBRO – ikke bliver mindre i fremtiden. Mange af disse udfordringer har vi brug for at stå
sammen om – de er vanskelige eller umulige at stå alene med. ISOBRO’s klare eksistensberettigelse er, sammen med sine medlemsorganisationer, at løfte disse udfordringer. Når
vi står sammen herom, fremmer vi de fælles muligheder for at nå videre ift. disse udfordringer.
På vegne af ISOBRO’s bestyrelse og daglige ledelse.
Jens Erik Rasmussen
Formand
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