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8. Nedsættelse af uddannelsesrådet
9. Nedsættelse af bevillingsudvalg
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11. Opfølgning på fordeling af delegationer og rejseaktiviteter
12. Eventuelt
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget.
Oskar er tryghedsvært for aftenen.

Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

Forkvinden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.
Forkvinden orienterede om, at hun har:
-

Overrakt prisen for Årets Ungdomskommune i Horsens.

Afsluttet AUMF i styregruppen. Der er stor afsluttende konference
den 16. marts, hvor styrelsen er inviteret.

Møde med den Grønne Studenterbevægelse om medlemskab i DUF.
Deltaget i DUFs åbne høring om bureaukrati i foreningslivet.
Styrelsen hører om resultaterne til næste STY-møde.

Været forbi sekretariatets fællesmøde for at præsentere sig selv og
den nye politiske ledelse.

Johan og hende har været i Kenya i sidste uge.

DUF har endelig kunne offentliggøre nogle af de større fondsbevillinger,
som vi fik i starten af året. Tuborgfonden har igen bevilliget

verdensmålsakademiet (nyt navn: netværket for verdensmålsambassadør),
som DUF kører sammen med Verdens Bedste Nyheder.

Desuden har DUF modtaget penge fra Nordatlanterpuljen under

finansloven til ungefællesskaber på tværs af Grønland, Færøerne og
Danmark.

Forkvinden opfordrede desuden styrelsen til at reklamere for

samværsuddannelsen for ledere i baglandet. Sekretariatet udsender flere
informationer på mail.

Kristian orienterede om at Lucas og ham har mødtes med formanden for

Ungdommens Nordiske Råd, hvor der er mulighed for at have en plads til
nationale ungdomsråd i præsidiet.
3. Evaluering af Skolevalget
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Forkvinden indledte punktet og gav ordet til afdelingsleder for

demokratiafdelingen Daniel Honoré for en introduktion af evalueringen.
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne:
-

Ønske om at gøre opgaver og beslutningskompetencer mere

transparente fra ungdomspartierne, herunder særligt udvælgelse og
formuleringer af mærkesager, samt beslutningskompetencer for at
aflyse/flytte Skolevalget. Vigtigt t DUF har en klar dialog med

-

Folketinget og BUVM.

Valgaftenen fungerer ikke optimalt, da ungdomspartierne i høj grad
føler sig som i gæster eller statister i et show. Ønske om at finde et
nyt og meningsfyldt koncept.

Styrelsen tog afrapporteringen af Skolevalget til efterretning.
4. Evaluering af Demokratiets Dag

Forkvinden indledte punktet åbnede herefter for bemærkninger til

evalueringen. Der blev udtrykt stor ros til sekretariatet og de deltagende

organisationer for at have afviklet projektet de mange debatter på trods af
corona. Vigtigt at DUF arbejder videre med at udvikle og udvide til FGU.
Styrelsen tog evalueringen af Demokratiets Dag til efterretning.
5. Retningslinjer for DUFs nødpulje, runde 7

Forkvinden indledte punktet og bemærkede, at det er ærgerligt at skulle

begrænse mulighederne for at søge nødpuljen til alene tabte indtægter. Der
er derfor en stor opmærksomhed på at få afløb fra puljen på trods af den

begrænse periode og formål. Opfordring til at styrelsen deler og opfordrer i
baglandet.

Styrelsen vedtog retningslinjerne for 7. runde af DUF Covid-19 Nødpulje.
6. Retning på ungeområdet

Forkvinden indledte punktet og gav en kort overordnet introduktion til
sammenhængen mellem drøftelsen af den overordnede retning på

ungeområdet under dette dagsordenpunkt og den efterfølgende drøftelse af
holdninger til det gode ungdomsliv på efterfølgende dagsordenpunkt.
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne:
-

-

Positivt med den mangfoldige netværksdeltagelse fra DUF. Ønske

om opmærksomhed på at styrke samarbejde eller koordinering med
medlemsorganisationer, når disse også er del af samme netværk.

Vigtigt at DUF bliver ved med at være vidensaktør og bliver bedre
til at sætte analyseresultater og vores viden i spil.
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-

Opbakning til at gentage ungeanalysen og skabe meningsfuld og
aktuel viden på området, afgørende at DUF bruger viden aktiv i

både projekter, holdningsarbejde og strategiarbejde. Styrelsen vil

gerne selv på resultater fra ungeanalysen og andre vidensprojekter
-

forud for udviklingen af en ny strategi i 2023.

Opmærksomhed ift. forslaget om at DUF opretter egne netværk.

DUF skal lægge kræfterne det rigtige sted og hvis det skulle blive

relevant, er det afgørende med en stærk DUF-vinkel med fokus på
unge og positivitet, hvor vi bidrager med nyt til debatten.

Styrelsen vedtog retningen på ungeområdet, som forelagt i notatet.
7. Indledende drøftelse om holdning på unges trivsel

Forkvinden indledte punktet, hvor målet er at samle holdninger til det gode
ungdomsliv ét sted. Udgangspunktet for drøftelsen er DUFs eksisterende
holdning samt den omfattende viden på området, herunder er der også

blevet eftersendt politikpapiret til land og by udspillet på mail til styrelsen.
Herefter åbnede forkvinden for bemærkninger.
Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Vedr. underrepræsenterede unge blev det fremhævet, at kun de
privilegerede unge er repræsenteret i DUFs eksisterende

holdninger. Sikkerhed, boligforhold og økonomisk udsatte fylder

ikke, herunder mangler fokus på underrepræsenterede unge i skole
og uddannelse. Mange unge har svært ved at læse og regne, men

tabes af systemet. Derudover skal DUF tage stilling til udfordringer
for udsatte børn, som opvokser i udfordrede hjem. Det blev

fremhævet at børn og unges hjem og støttepersoner er afgørende for
at børn/unge har kendskab til og kan modtage hjælp. DUF skal

agere talerør for de glemte og underrepræsenterede unge. Der blev
efterspurgt et generelt fokus på materielle forhold, da unges

boligforhold, ressourcer i hjemmet og økonomi er grundlæggende
-

vilkår for trivsel.

Vedr. skelnen mellem børn og unge blev det pointeret, at

trivselsindsatser og metoder er forskellige fra børn og unge. DUF
laver et selvstændigt politisk papir for børn, så den indeværende
drøftelse handler om unge. Der er en del forslag og analyse, som

gælder både børn og unge, og der er en del overlap og overgange
mellem børn og voksne. De skal ikke være et mål for DUF at

definere i skarpe aldersgrænser, da livsvilkår er meget betydende for
om børn og unge opfatter sig som barn eller ung. Det blev dog

fremhævet at paraplyen arbejder meget forskellige med aktiviteter
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for børn og unge, og at der er forskellige sprog for hhv. børn og
-

unge.

Vedr. overgange i ungdomslivet fremhævede flere i drøftelsen at
overgange og faser i ungdomslivet betyder rigtig meget for unges

trivsel og deres deltagelse i foreningslivet. Både overgange fra barn
til ung, og fra ungdomslivet til voksenlivet, hvor mange tilbud

stopper, når de unge fylder 18. Derudover er der overgange fra
asylcentre, lukkede institutioner mm. Der blev også drøftet

overgang fra uddannelse til beskæftige, hvor unge skal myndiggøres
og tages i hånden, for at systemet skal tabe færre i overgangen. Der
var desuden et ønske om at DUF forholder sig nuanceret til BMI-

grænser, som ikke giver så meget mening for børn og overgange fra
-

børn til unge og voksen.

Vedr. fritidspas blev der fremhævet, at DUF skal forholde sig mere
nuanceret til fritidspasset og mulighederne for at deltage i
foreningslivet. Herunder hvad DUF kan gøre for at ruste

foreningerne til at tage imod udsatte unge. Der er en del andre

udfordringer før fritidspasset fungerer meningsfuld. Derudover

enighed om at papiret selvfølgelig skal indeholde gode budskaber

om foreningslivet, gode fritidstilbud og kommunale tilbud, fordi det
-

er DUF kernekompetence og noget DUF skal sikre i hele landet.

Vedr. uddannelse blev det pointerer, at DUF skal forholde sig til
karakter og feedback, da det betyder meget for trivsel for unge.

Herunder en opmærksomhed under punkt 4.2 om at vælge karakter

fra. Det handler ikke om flere eller færre karakter, men hvordan der
gives karakter. Der var en drøftelse om at stille krav til

uddannelsesinstitutioner eller sætte dem frie, herunder til mulighed
for at vælge karakter fra. Det blev fremhævet at leg og fantasi i

undervisning betyder meget for unges trivsel og er en værdi i sig
-

selv og ikke kun et middel til læring.

Ungeinddragelse er en grundpille for DUF og skal være del af

papiret. Vigtigt at der laves en introduktion og problemanalyse om
den store fortælling for det gode ungdomsliv, herunder at adresse
det mere filosofiske perspektiv omkring dannelse. Det blev

fremhævet, at DUF i papiret skal definere og forklare meningsfuld
-

ungeinddragelse.

Vedr. præstationer blev det bemærket positivt, at DUF allerede

arbejder med området og udvikler sit eget sprog for præstationsfede

rum. Det er afgørende for DUF at unge vil tage ansvar og løfte noget
for nogle andre eller samfundet. Det handler ikke kun om at skabe
frirum, men også præstationsfede rum.
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-

Vedr. metode, proces og format for papiret: Forslag til at indhente
viden og perspektiver fra medlemsorganisationerne til

holdningspapiret. Forslag til at droppe den digitale arena, da

mistrivsel ikke kan opdeles op i virkeligheden og i det digitale. De

sociale medier er del af unges hverdag. Forslag til at DUF i papiret
lægger op til, hvad civilsamfundet kan og vil gøre for unges trivsel
(altså handlinger). Opfordring til arbejdsgruppen til at være

opmærksom på en prioritering af emnerne og arenaerne. Ønske om
at der fremadrettet er tid til gruppearbejde til de politiske
diskussioner.

Styrelsen nedsatte herefter en arbejdsgruppe bestående af Christine,

Rebekka, Oskar, Michaela, Emilie og Johan. Arbejdsgruppen arbejder

videre med drøftelsen og fremlægger et udkast til et holdningspapir til
styrelsen.

8. Nedsættelse af uddannelsesrådet

Forkvinden indledte punktet og styrelsen drøftede kort indstillinger og
rådets opgave.

Styrelsen vedtog at nedsætte uddannelsesrådet med nedenstående
sammensætning af rådsmedlemmer:
-

Pernille Bruun Madsen, styrelsesmedlem og formand for rådet

-

Caroline Erup Friis, styrelsesmedlem

-

Kristine Svinning Valeur, styrelsesmedlem

Salaheddin Sheikh Ismail Zada, Dansk Flygtningehjælps Ungdom
David Stelsberg, Danske Unge Katolikker
Susanne Kolle, De grønne pigespejdere

Sara Lentz Jørgensen, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
Dan Ejlertsen, KFUM-Spejderne i Danmark
Mathias Sikora, Radikal Ungdom

Ingrid Kjærgaard, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Styrelsen besluttede desuden, at uddannelsesrådet kan være

selvsupplerende i dialog med formandskabet og forretningsudvalget, hvis
der er frafald i løbet af perioden.

9. Nedsættelse af bevillingsudvalg

Forkvinden indledte punktet og bemærkede kort ift. habilitet at Jakob

forlader drøftelse, hvis det skulle handle om ham som person i udpegelsen,
men at han deltager i de generelle drøftelser.
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Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne:
-

Der blev spurgt ind til udpegningen og herunder fravalget af

indstillede kandidater i tipsudvalget, både i det konkrete tilfælde og
ud fra et principielt perspektiv. Forkvinden uddybede omkring de
konkrete kandidater og svarede på det principielle, at alle

medlemsorganisationer kan sidde i DUFs bevillingsudvalg, men at

FU og STYs øverste hensyn er at sammensætte det bedste udvalg for
-

DUF.

Det blev pointeret, at det ville være ønskværdigt med flere kvinder i
tipsudvalget, som er det eneste udvalg med meget få kvinder.

Der blev spurgt ind til kriterier og rolle for ressourcepersoner.

Forkvinden uddybede at det først og fremmest er en løsning til få

flere stemmer og perspektiver ind i udvalget. Det handler om både
balance og bred forankring af udvalgene. Behovet til at få flere

pepsektiver ind i arbejdet er forskellige fra udvalg til udvalg, og fra
-

periode til periode.

Der blev spurgt ind til rollen og opgaver for udvalgsformænd, hvor

forkvinden uddybede om FUs overvejelser i forhold til de indstillede
formænd. Der er en del forskellige hensyn ift. balance og bred

forankring, men der lægges særlig vægt på at finde personer med

personlige kompetencer og ressourcer til at drive fungerende udvalg
og de praktiske opgaver som fx mødeledelse, dialog med styrelsen
mm. FU er opmærksom på at der denne gang er sammenfald i
-

organisationstyper i de indstillede formænd.

Det blev bemærket, at det er ærgerligt med færre indstillinger fra de
mindre organisationer i år. Der plejer at være flere indstillinger fra
de mindre organisationer og de organisationer, som ikke er
repræsenteret i styrelsen.

Styrelsen drøftede forretningsudvalgets indstilling, herunder tilføjelsen af

at et delt formandskab i det internationale udvalg mellem Clara fra DSF og
Agnete fra KFUM-Spejderne.

Styrelsen udpegede følgende udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og

resssourcepersoner til udvalgsperioden 1. marts 2022 – 28. februar 2024:
Tipsudvalget fra den 1. marts 2022

Lasse Haugaard Pedersen, DSU (udvalgsformand)
Anders Berner, Bifrost

Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF
Daniel Falk, URK

Frederik Bast, VU
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Frederik Enevoldsen, næstformand for DUF
Rasmus Volf, EEO

Tue Skovgaard, KFUM-Spejderne
Verner Lundbak, LFKU

Derudover Thor Bonde fra Ungdomsringen og Rasmus Slot fra DSF som
ressourcepersoner i tipsudvalget.
Initiativstøtteudvalget

Jakob Bonde Nielsen, DSE (udvalgsformand)
Anne Sofie Kloster, Ung Mosaik

Joshua Bælum Jefferson, KFUM-Spejderne
Mads Balslev Hansen, SFU

Rebekka Bredahl, DUI Leg og Virke
Signe Mortensen, DDS
Victoria Kaxe, Bifrost

Derudover Knut Lindenhoff, fra UNF som ressourceperson i
initiativstøtteudvalget.

DUFs internationale udvalg

Clara Dybbroe Viltoft, DSF (delt udvalgsformand)

Agnete Rønne, KFUM-Spejderne (delt udvalgsformand)
Agnete Gundersen Hjøllund, DDS
Charlotte D. Geneser, URK

Cornelius Kristian Kjærgaard Gosvig, DGS
Ida Christensen, SFU

Nicolas Fromsejer, BBU

Steffen Bolvig, Danske Baptisters Spejderkorps
Sabina David Ruban, IMCC
Sophia Ryberg, DSU

Lokalforeningspuljeudvalget

Anne Katrine Dalsgaard, FH Ungdom (udvalgsformand)
Emma MacLean Sinclair, DGS

Kamilla Futtrup, Ungdomsringen
Kenneth Banner, DBSU

Mads Hvalsø, KFUM-Spejderne

Rebekka Zoll Nielsen, Israelmissionens Unge
Sara Lentz Jørgensen, FDF

Derudover Mathias Ellegaard Andersen fra RBU og Daniel Bennike Bekesi
fra KU som ressourcepersoner i lokalforeningspuljeudvalget.
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10. Samvær: grobundsregler i styrelsen, mandat til tryghedsværterne og
STY-medlemmer til samværspolitisk udvalg

Christine indledte drøftelsen om grobundsregler i styrelsen og herefter
drøftede styrelsen reglerne i mindre grupper.

Efter en drøftelse i plenum og ændringer i reglerne, vedtog styrelsen det
samlede sæt grobundsregler.

Styrelsen drøftede herefter mandat for tryghedsvært. Forkvinden indledte
punkter, hvorefter Pernille og Emilie gav en tilbagemelding som
tryghedsværter på styrelsesseminaret. Det var overordnet meget

meningsfuld at have tryghedsværter til styrelsesarrangementet og styrelsen
vil have en fortsat opmærksomhed på at styrelsen stadig ved at lære

hinandens sprog, humor og tone at kende. I forhold til mandatbeskrivelsen
af tryghedsværten blev det besluttet at omskrive formuleringen om

tryghedsværtens alkoholindtag til ”… forventes at begrænse sit indtag af
alkohol.” Styrelsen vedtog mandatbeskrivelsen.

Til sidste drøftede styrelsen samværspolitik udvalg og styrelsen nedsatte
udvalget:
-

Thomas Kirkeskov (eksterne medlem)

-

Lucas Skræddergaard (FU-medlem)

-

Katrine Seier (STY-medlem)
Sigen Bo (sekretariat)

11. Opfølgning på fordeling af delegationer og rejseaktiviteter

Christine indledte punktet og bemærkede, at der vil komme flere rejser til
fordeling i de næste uger. Desuden blev der opfordret til at styrelsen
deltager i aktiviteter i DUF efter interesse.
Der var ingen bemærkninger.
12. Eventuelt

Pernille spurgte ind til FU-referater, som ikke kan nå at blive godkendt
inden styrelsesmødet.

Sofie spurgte ind til NUBF puljen og deltagelse i ungetræningen i Norge.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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