REFERAT
Styrelsesmøde 03-06-2020
Mødet blev afholdt virtuelt gennem Microsoft Teams fra 17:00-19.30.
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie
Garder, Jonas V. Zimsen, Katrine Seier, Rasmus Kjær Slot, Lucas

Skræddergaard, Caroline Trinskjær, Frederik Enevoldsen, Frederikke

Nørring Levison, Lukas Kaarby, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen,

Pernille Madsen, Philip Longos Winkel, Troels Andersen Boe, Frederik
Vad (deltog fra punkt 2-10) og Thor Ekberg Bonde

Tilstede fra sekretariatet: Jakob Sørensen, Frederik Fredslund Andersen
(under punkt 1-3), Merle Singer-Lippert, Niels Strunge (under punkt 1-4)
Afbud: ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. Orientering om DUFs regnskab 2019
4. Orientering om Tipsregnskab 2019

5. Indledende drøftelse om opdatering af international mandatramme
for Demokrati og Partnerskaber

6. Indledende drøftelse om opdatering af international mandatramme
for Klima og Miljø

7. Indledende drøftelse om opdatering af international mandatramme
for Ligestilling og SRSR

8. Opdatering af Politik for honorarer, rejserefusion mm
9. Arbejdsgruppe for Temapolitisk Drøftelse på DM20
10. Eventuelt
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet.
Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

Formanden indledte med generelle orienteringer og åbnede for korte
bemærkninger.

Formanden orienterede om, at:
-

-

-

DUF har i forbindelse med regnskabet bemærket, at der blev

opkrævet for meget kontingent for en del medlemsorganisationer i
2019, som nu er tilbageført.

Der er har været afholdt en drømmeworkshop om det videre arbejde
med demokratikommissionen den 30.maj.

Der har være holdt tipsudvalgsmøde den 11.maj, hvor IMCCs

ansøgningen blev genbehandlet, som nu har modtaget en fuld
bevilling.

Der har været afholdt første bevillingsudvalgsmøde i initiativstøtteudvalget og der har været opstartsmøde i det internationale udvalg.

Desuden gav formanden følgende corona-relaterede orienteringer:
-

-

-

DUFs sekretariat er delvist tilbage på kontoret på Scherfigsvej.

Styrelsen tager en første drøftelse og evaluering om DUFs coronaindsats på næste styrelsesmøde.

DUF har under genåbningen fortsat den tætte dialog med

medlemsorganisationerne og opretholdt den øgede kommunikation.
DUF har afholdt tre online temamøder for medlemsorganisationer
om hhv. hjælpepakkerne, om genåbning af aktiviteter og om
afholdelse af generalforsamlinger.

Desuden er DUF er del af to partnerskaber i genåbningen, et
partnerskab for udsatte børn- og unge, og et partnerskab for
mennesker for handicap.

DUF har tilpasset de aktuelle medlemstilbud og aktiviteter efter

efterspørgslen og der har der været lavet nogle onlinedebatter på

Facebook Live. Desværre har der også aflysninger af aktiviteter, bl.a.
er Foreningskalaset den 20.juni blevet aflyst. Projektet bliver rykket
-

til næste år.

Der har været afholdt bevillingsudvalgsmøde i DUFs nødpulje og de
2,5 millioner er blev uddelt til de ansøgninger, som var mest presset
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på likviditet og indtægt. DUF arbejder fortsat på at få flere midler til
puljen.

Ift. til rammerne for nødpuljen bemærkede Frederik, at DUF skal være
ekstra opmærksom på ift. at enkelte typer af medlemsorganisationer

fremadrettet ikke bliver udelukket, ligesom ungdomspartierne blev med

nødpuljen. Clara og Lucas bemærkede vigtigheden i at DUF arbejder som
samlet paraply. Chris understregede, at DUF ikke har accepteret

kulturministeriets tilskæring af puljen og gennem hele forløbet netop har
arbejdet for at udbrede puljen til hele paraplyen.

Pernille bemærkede hvor vigtigt det er. at DUF går ind i arbejdet med
sårbare eller udsatte børn og unge i genåbningen af samfundet.
3. Orientering om DUFs regnskab 2019

Formanden indledte punktet og gav ordet til administrationschef Niels
Strunge for en kort gennemgang af regnskabet.
Styrelsen tog regnskabet til efterretning.
4. Orientering om Tipsregnskab 2019

Formanden indledte punktet og gav ordet til administrationschef Niels
Strunge for en kort gennemgang af tipsregnskabet.
Styrelsen tog tipsregnskabet til efterretning.
5.

Indledende drøftelse om opdatering af international mandatramme

for Demokrati og Partnerskaber

Formanden indledte punktet og introducerede processen for opdateringen
af de tre internationale mandatpapirer. Han åbnede herefter for
bemærkninger. Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Opbakning til ungdomsdelegaternes forslag til opdateringer, særligt

-

Den nuværende mandatramme lægger et fint snit og vil blive

-

vedrørende første bullet omkring ungeinddragelse.

suppleret af en bredere politikramme om demokrati i en global
kontekst med politiske mål og temapolitisk drøftelse.

Forslag til en årlig genbehandling af dette mandatpapir forud for at
ungdomsdelegaterne for demokrati og partnerskaber skal deltage i
HLPF. På den måde har ungdomsdelegaterne mulighed for at

indstille politik til styrelsen, når der årligt vælges nye verdensmål som
fokus på forummet.

Styrelsen opfordrer ungdomsdelegaterne til at indstille konkrete
ændringsforslag i papiret til vedtagelse på næste styrelsesmøde.
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6. Indledende drøftelse om opdatering af international mandatramme
for Klima og Miljø

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger. Fra
drøftelsen var hovedpointerne:
-

Det er afgørende at sikre konsistens i forhold til de allerede vedtagne
politikker, herunder har særligt klimapapiret formået at samle hele
paraplyen med vedtagelsen på delegeretmøde. Derfor skal

ungdomsdelegaterne ændringsforslag udspringe fra et konkret behov
for konkrete svar, som de nuværende papirer ikke giver, dvs.

mandatrammen kan præcisere og mere være handlingsanvisende
-

indenfor den vedtagne politikramme.

Ungdomsdelegaterne opfordres til at være mere specifikke om

forslaget i punkt tre om rammerne for klimafinansiering, herunder

hvilke behov de har identificerer for at DUF giver svar. Hvor bliver

ungdomsdelegaterne forholdt et svar på, som DUF ikke kan svare på
-

-

med de nuværende politikpapirer.

Miljø står relativt set svagt i papiret i forhold til klima. Opfordring til
at ungdomsdelegaterne forholder sig til, om der er spørgsmål på
miljødagsordenen DUF ikke forholder sig til som fx forurening.

Bemærkning ift. til ungdomsdelegaternes forslag i bullet et, at der er
en opmærksomhed i ikke at underkende individuelle perspektiver
fuldstændigt, selvom det strukturelle perspektiv er et vigtigt

-

fokusområde for arbejdet i FN.

Styrelsen havde en kort drøftelse om detaljeringsgraden i

politikpapirer. DUFs politikpapirer bliver til gennem politiske

diskussioner i styrelsen og det er derfor vigtigt at finde den rigtige
balance mellem faglige kvalifikationer og politiske drøftelser.

Detaljeringsgraden må findes fra sag til sag frem for i en generisk
model.

Styrelsen opfordrer ungdomsdelegaterne til at indstille ændringsforslag til
papiret med ovenstående bemærkninger in mente. Forretningsudvalget

drøfter på det kommende FU-møde, hvordan sammenhængen sikres ift. de
formatmæssige udfordringer med flere politikpapirer på samme område.
7.

Indledende drøftelse om opdatering af international mandatramme

for Ligestilling og SRSR

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger. Fra
drøftelsen var hovedpointerne:
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-

DUF kunne i forbindelse med det digitale i mandatrammen også

komme nærmere ind på ”et fælles sprog”, hvor DUF gør mere klart
hvad der forstås ved køn og seksualitet.

-

Der kunne tilføjes et punkt om unges bekymring om at blive

ufrivilligt eksponeret for pornografi på nettet og at DUF mener, at

børn og unge skal have ret til at blive beskyttet mod eksponering af
grænseoverskridende indhold på nettet.

-

Ungdomsdelegaterne opfordres til at være mere konkret omkring
digitale krænkelser og hvorfor de nuværende afsnit om digitale

krænkelser i ligestillingspapiret og international mandatramme ikke
er dækkende nok for det internationale område.

Styrelsen opfordrer ungdomsdelegaterne til at indstille konkrete
ændringsforslag i papiret til vedtagelse på næste styrelsesmøde.
8. Opdatering af Politik for honorarer, rejserefusion mm

Formanden indledte punktet og redegjorde for de indstillede ændringer.
Styrelsen vedtog politikken med de indstillede ændringer.

9. Arbejdsgruppe for Temapolitisk Drøftelse på DM20

Formanden indledte punktet åbnede herefter for bemærkninger:
-

Der sker en løbende udvikling på demokratiområdet, også siden
styrelsen sidst drøftede emnet. Vigtigt, at arbejdsgruppen laver
en inddragende proces omkring den temapolitiske drøftelse.

Christine, Martin, Lucas og Katrine meldte sig som medlemmer til

arbejdsgruppen og styrelsen vedtog kommissoriet for arbejdsgruppen.
10. Eventuelt

Lucas orienterede om at han deltager i den digitale generalforsamling i
European Youth Forum næste weekend.

Pernille orienterede om at Red Barnet Ungdom i forbindelse med at

Danmark skal til eksamen i menneskerettigheder bidrager til bl.a. det der
omhandler børnekonventionen. Lucas orienterede om, at DUF også
arbejder med monitorering af menneskerettigheder gennem YFJ.

Clara orienterede om at 2030-Panelet uddeler en verdensmålspris, og
opfordrer til at indstille gode, unge kandidater til prisen.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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