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Styrelsesmøde 20-11-2020 

 
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie 
Garder, Katrine Seier, Rasmus Ladegaard Slot, Lucas Skræddergaard, 
Caroline Trinskjær, Frederik Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, 
Lukas Kaarby, Mathias Green (digital), Martin Flindt Nielsen, Nickolaj 
Storgaard Oksen, Pernille Madsen, Troels Andersen Boe, Frederik Vad og 
Thor Ekberg Bonde 
 
Tilstede fra sekretariatet: Christina Juul Anderson, Louise Juul Jensen, 
Merle Singer-Lippert,  
 
Afbud: Philip Longos Winkel 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Samværsuddannelse 
4. Retnings for uddannelsesområdet 
5. Afdækning af specialiserede konsulentydelser 
6. Mandatramme for faglært uddannelse og jobskabelse (udgået) 
7. 2.behandling af politikpapir for kommende medieforlig 
8. Delegeretmøde 
9. Eventuelt  

REFERAT 
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev ikke sunget pga. 
corona-retningslinjer.  
 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Formanden orienterede om, at: 

- DUF har afholdt fyraftensmøde om trivsel og samvær. 
- DUF har holdt et debatmøde om den gode digitale demokratiske 

samtale med Danmarks Journalistforbund. 
- DUF har sammen med Politiken har holdt finale for DM i Debat. 
- Han har deltaget i et indslag fra Radio 4 om kommunalvalget og 

valgretsalder. 
- Han har haft møde om Folkemøde og ungdomscampen med 

Folkemødets nye direktør.  
- Han fortsætter med møder med ligestillingsordførerne. 
- DUF fået en bevilling fra UM til udvidelse af Ungdomsråds-

samarbejdet und ”Den Ny Demokratifond”. 
 
3. Samværsuddannelse 
Formanden indledte punktet og fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Organiseringen af uddannelsen skal kunne favne de mange 
forskellige typer organisationer og forskellige former for samvær. 
Uddannelsen give redskaber og egenskaber til kursusdeltagere. 

- Formålet er at trænere kan træne andre i organisationen, men at 
organisationen derfor selv ved, hvem det giver mest mening at 
deltage i en samværsuddannelse. Det for DUF vigtigst, at det er de 
rigtige personer for organisationen. 

- Der var en drøftelse om den konkrete målgruppe, hvorvidt 
uddannelsen særligt skal målrettes det nationale niveau og øverste 
ledelseslag eller om også lokale ildsjæle skal kunne deltage i 
kursustilbuddet. 

- Forslag til at se på andre formater for uddannelsen end 
weekendkursus, eventuel onlineundervisning og korte forløb. 

- Forslag til at uddannelsestilbuddet meldes ud til 
medlemsorganisationer hurtigt, fordi der er et behov lige nu. 
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- Ønske om at DUF er opmærksom på den meget politiserede debat 
og derfor arbejder sammen med gode, faglige samarbejdspartnere 
som Sex & Samfund og Børns Vilkår, hvis der bruge for eksterne 
partnere. 

 
Styrelsen vedtog at oprette en samværsuddannelse, som sekretariatet 
udvikler med kvalificering fra uddannelsesrådet. 
 
4. Retning for uddannelsesområdet  
Formanden indledte punktet og gav ordet til Christine og til 
organisationskonsulent Christina Juul Anderson for en præsentation af 
uddannelsesrådets indstilling. 
 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Stort ros til indstillingen fra uddannelsesrådet og arbejdet med til at 
afdække behov fra medlemsorganisationer. 

- Opbakning til både de fundne målgrupper og tematikker. 
- Vigtigt at se på medlemsorganisationers forskelligheder og hvordan 

de går til deres arbejde på forskellige måder. 
- Det bekræfter en fælles DUF-ånd, at hele paraplyen står sammen 

om den demokratiske overbygning på uddannelsesområdet, selvom 
vi bruger forskellige ord. 

- Ros til samspillet mellem uddannelsesrådet og styrelsen, hvor der 
kan spilles bold gennem flere politiske behandlinger. Ønske om at 
uddannelsesrådet også giver deres besyv med i en drøftelse om 
prioriteter på uddannelsesområdet. 

 
Styrelsen vedtog prioriteringen af fokusmålgrupper og fokustematikker på 
uddannelsesområdet med ovenstående bemærkninger til uddannelsesrådet. 
 
5. Afdækning af specialiserede konsulentydelser 
Formanden indledte punktet og gav ordet til organisationskonsulent 
Christina Juul Anderson for en præsentation af afdækningen af 
specialiserede konsulentopgaver i DUF. 
 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Der var spørgsmål til, hvorvidt sekretariatet kan imødekomme de 
fleste henvendelser og en bemærkning til at trænerbanken kan være 
et svar for at imødekomme efterspørgslen fra MO’erne. 

- Bemærkning til principper for honorarer, at DUF ikke skal være en 
konsulentvirksomhed, som styrer efter en forventet indtægt. 
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- Bemærkning til prioriteringen mellem forskellige opgaver, hvor 
konsulentydelser ikke skal tage tid fra uddannelser og netværk. 

- Ønske om konsulenterne bruger prioriteterne aktiv i 
kommunikationen og tager sig tid til at forklare, hvorfor nogle 
henvendelser desværre ikke kan imødekommes.  

 
Styrelsen vedtog notatet om specialiserede konsulentydelser og herunder de 
indstillede principper for prioritering af henvendelser og principper for 
honorarer. 
 
6. 2.behandling af international mandatramme for faglært uddannelse 

og jobskabelse 
Formanden konstaterede at punktet bliver rykket til det næste 
styrelsesmøde. 
 
7. 2.behandling af politikpapir for et kommende medieforlig 
Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger. 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Aldersgruppe fra 13-20 år i linje 20 blev drøftet, som tager 
udgangspunkt i DRs definition. Forslag til at rette til DUFs 
definition af unge. 

- Drøftelse af public-service indhold på Youtube, nævnt i linjerne 55-
58. Bemærkninger til at hjælpe unge på fx youtube til at skabe godt 
indhold eller hvorvidt DR har et ansvar for at tilpasse sig disse 
kanaler.  

- Ønske om at linjerne 41-43 og at ”sandsynligggøre” formuleres 
mere klart og tydeligt. 

- Opklarende spørgsmål til eksponering af reklamer og 
markedsføringsloven i linje 103, hvor Thor forklarede at 
reguleringen og de strukturelle rammer kan opnås på forskellige 
måder fx ved forbud mod annoncering målrettet børn. 

- Drøftelse om ansvarlig formidling og ønske om at skærme børn for 
nogle typer af reklamer i den digitale verden ligesom det allerede er 
tilfælde i det offentlige rum.  
 

Ændringsforslag 1, stillet af Pernille Bruun Madsen 
Linje 19 
Motivation: Ønske om at tilføje børn til overskriften i første afsnit  
Nuværende: ”Medierne skal være hvor unge er” 

Ændres til: ”Medierne skal være hvor børn og unge er” 
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Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 2, stillet af Chris Preuss 
Linje 66 
Motivation: Ønske om at tilføje de publicistiske medier 
Nuværende: Derfor bør besparelserne fra den sidste medieaftale rulles 
tilbage og geninvesteres i dansk public service!  
Ændres til: Derfor bør besparelserne fra den sidste medieaftale rulles 
tilbage og geninvesteres i dansk public service og de publicistiske 
medier. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen vedtog papiret med ovenstående ændringer og med mandat til at 
Thor foretager sidste sproglige rettelser i papiret. 
 
8. Delegeretmøde 
Formanden indledte punktet og konstaterede, at der ikke er indkommet 
ændringsforslag til de politiske mål, budget eller kontingenter. 
Herefter blev der åbnet for bemærkninger til corona-tiltag: 

- Det frarådes at booke overnatning, styrelsen overnatter ikke. 
- Ønske om at klargøre, hvordan det håndteres, når retningslinjerne 

bliver brudt under mødet. Ønske om at holde en konstruktiv tone 
for at skabe en god oplevelse for alle på delegeretmøde. 
Formandskabet beskrev tre trin, som starter men en generel 
opfordring til at overholde regler, herefter giver en medarbejder en 
venlig personlig opfordring og hvis brud sker gentagne gange, vil 
personen blive bedt om at forlade lokalet. 

- Forslag til at koordinere transport. Sekretariatet gør DSB 
opmærksom på, at der vil være ekstra pres på enkelte togafgange. 

- I forhold til det digitale stemmesystem ønskes der meldt ud, om de 
delegerede skal bruge en computer. Forslag om at sende ud til alle 
deltagere, at de modtager flere informationer i dagene op til mødet. 

- Forslag at have en krisekommunikationsplan klar til hvordan vi 
håndterer corona-retningslinjer og en plan for evt. nedlukning.  

- Formandskabet ser på at finde en ny tryghedsvært.  
 
9. Indsupplering til tipsudvalget 
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Formanden indledte punktet og præsenterede FUs indstilling. Der var 
følgende bemærkninger: 

- Ønske om at FU indstiller til styrelsen med en bredere motivation 
fremadrettet. 

- Det blev understreget, at kandidater og udpegning bør holdes 
fortroligt frem til at styrelsen officielt har udpeget 
udvalgsmedlemmer. 

 
Styrelsen indsupplerer Lasse Haugaard Petersen som nyt medlem til 
tipsudvalget og udpeger Lasse som ny formand for udvalget. 
 
10. Eventuelt 
 
Ønske om at styrelsen får en status på Skolevalg på næste styrelsesmøde. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


