Igen i år var bestyrelsen involveret i aktiviteterne op til FN’s Internationale Pigedag og i
uddelingen af PlanBørnefondens Pigepris.
•

•

7. oktober: Nærum Gymnasium – Live stream med unge fra Uganda og
Etiopien
På Zoom-forbindelser fra Uganda og Etiopien talte HKH Kronprinsessen med to unge
kvinder, som fra hver deres perspektiv forklarede, hvordan COVID-19 og
skolelukninger har bidraget til at vold, børneægteskaber og teenagegraviditeter er
steget under COVID-19. Formand Stine Bosse deltog og holdt en tale, DR-journalist
Mette Frisk var vært og også udviklingsordførerne Karen Ellemann (V) og Rasmus
Nordqvist (SF) deltog. Resten af eleverne på Nærum og en række andre gymnasier
og efterskoler så med på vores live stream sammen med Facebook-følgere og
sponsorer rundt om i landet. Læs om, se eller gense arrangementet her.
10. oktober: PlanBørnefondens Pigepris fandt en vinder
Flere af bestyrelsens medlemmer deltog, da Formand Stine Bosse overrakte
PlanBørnefondens Pigepris 2020 til Nagin Ravand. 21-årige Nagin blev nomineret for
sit arbejde med at give piger i Gellerup muligheden for at spille fodbold. På grund af
corona stod prisoverrækkelsen desværre ikke på rød løber, koncert og standup, som
ellers planlagt. Til gengæld blev Nagin offentliggjort som vinder med en video, der
blev produceret ved en mindre prisoverrækkelse på PlanBørnefondens kontor. Oplev
Nagins overraskelse og glæde i videoen her.

Bestyrelsen blev præsenteret for PlanBørnefondens julekampagne aktiviteter, herunder det
nye kampagne TV-spot med Lars Ranthe.

På bestyrelsesmødet i november var der særligt fokus på PlanBørnefondens
programarbejde. Ledelsen i Programafdelingen præsenterede PlanBørnefondens portefølje,
pipeline og resultater for bestyrelsen. Herunder resultater og læring fra det strategiske
partnerskab med DANIDA, PlanBørnefondens humanitære arbejde og flagskibsprojekterne
PlayMatters med Lego Fonden og Sun Wash med Poul Due Jensen Fonden.

Bestyrelsen blev til mødet i november orienteret om resultatet af Members’ Assembly d. 2021. november, herunder indhold i rapporten fra Plan International’s CEO, årsregnskabet, den
globale fundraising strategi samt Plan International’s Financial Sustainability Programme.

