Bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer søges
Peace Alliance Denmark er klar til at tage næste store skridt og søger derfor en ny bestyrelsesformand og 4
bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at virke for fred i verden – i fællesskab.
Vor nuværende bestyrelse består af en aktiv og energi fyldt gruppe af mennesker, der besidder en bred vifte
af kompetencer.
Bestyrelsen har det sidste års tid udviklet Peace Alliance Denmark fra en ”græsrods bevægelse” til en
struktureret og målrettet bestyrelse, der arbejder ud fra et balanced scorecard, som er inddelt i syv
aktivitetsområder. På www.peacealliance.dk kan du downloade en oversigt over aktivitetsområderne.
For at komme i mål med målsætningerne skal Peace Alliance Denmark nu tages til det næste niveau af en
ny bestyrelse med stærke spidskompetencer; selvfølgelig støttet af de eksisterende medlemmer, der træder
tilbage efter ønske fra den nye bestyrelse og fortsætter arbejdet i de under- arbejdsgrupper, som den nye
bestyrelse etablerer. Den nuværende formand ønsker i denne forbindelse at forsætte med at være inspirator
og driver af mange processer.
Den nye bestyrelse består optimalt af 5 personer og herudover så mange ”under arbejdsgrupper” som
muligt.
De kompetencer vi søger i den fremtidige bestyrelse og under-arbejdsgrupper er:

 En formand med erhvervsmæssig tyngde, pondus, netværk og troværdighed
 Bestyrelsen skal have kompetence inden for strategi, implementering og have en vis
bestyrelseserfaring
 Tilgang til fundraising for at sikre Peace Alliance Denmark er økonomisk i stand til at realisere sine
mål. Der er udarbejdet budget oplæg.
 Politisk netværk og evne til at kunne begå sig i et politisk miljø
 Kommunikations‐ og medie erfaring inkl. www.
 Erfaring og viden fra/med militæret/forsvaret
 Universitetsmæssig og forskningsmæssig baggrund inden for konfliktløsning
 Bestyrelsen og hvis ikke så min. undergrupperne skal være sammensat differentieret (nationalitet,
køn og alder)
 Bestyrelsen (eller minimum en undergruppe) skal have en stor kontaktflade til
verdensomspændende netværk omkring fred og regeringskontakter

Ud fra vore 7 aktivitets områder skal hvert bestyrelsesmedlem tage ansvar for 1-2 af vore balanced
score card aktivitetsområder som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organisation
Undervisning/Uddannelse
Kommunikation
Kultur
Videnskab/forskning
Finansiering
Networking

Kontakt Birger Norup
birger@peacealliance.dk
Hvem er Peace Alliance Denmark?
Peace Alliance Denmark er en organisation og en del af et globalt netværk, der på konstruktiv vis ønsker at
inspirere til og udvikle en kultur for fred. Dels gennem samarbejde med regeringer for at oprette reelle
fredsministerier i de lande vi operere i, dels gennem opbygning af en akademisk tilgang til uddannelse med
fred (konfliktmægling, international forståelse, integration, etc.)*
Måden hvorpå vi mener dette kan muliggøres er ved at udvikle en infrastruktur for fred. En infrastruktur, hvor
konkrete tiltag kan øge vores bevidsthed om, hvordan vi agerer for at fremme en frugtbar og bæredygtig
samfundsstruktur nu og her.

Vor Vision:

At virke for fred i verden - i fællesskab

Vor Passion:

En organisation der med hjertet arbejder for en proaktiv udvikling i Danmark og
Skandinavien.

Vor Mission:

At opbygge en infrastruktur for fred ud fra tre perspektiver: Nedefra-op, oppefra-ned og
rundt om.

Vi ser frem til at høre fra dig.
De venligste hilsner på vegne af bestyrelsen
Birger Norup
Peace Alliance Denmark
Gammel Strand 34. 4.sal
1202 KBH K

*GlobalAlliance for Ministries and Departments for Peace har været med til at oprette to af de tre fredsministerier der pt. findes i verden.

