REFERAT
Styrelsesmøde 22-06-2022
Tilstede: Christine Ravn Lund, Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard
Jørgensen, Katrine Seier, Katrine Evelyn Jensen (suppleant for Frederik Vad),
Kristian Lausten Madsen, Kristine Svinning Valeur, Lucas Skræddergaard,

Martin Flindt Nielsen, Michala Lykke Nielsen, Nickolaj Oksen, Oskar Vellev,
Pernille Madsen, Rebekka Kongsgaard Andersen, Sofie Kuhn

Tilstede fra sekretariatet: Louise Juul Jensen, Merle Singer-Lippert,
Afbud: Frederik Enevoldsen, Caroline Erup Friis, Emilie Vindfeldt-Bottke,
Mathias Green,
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. Fordelingsbudget og takstbilag 2022

4. Politiske Mål til Delegeretmøde 2022
5. Socialt indslag

6. Temapolitisk drøftelse til Delegeretmøde 2022
7. Eventuelt

Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget Linedanser.
Johan er tryghedsvært for aftenen.
Dagsorden blev godkendt.
Der var en bemærkning til styrelsesreferatet fra sidste styrelsesmøde den 18.
maj 2022, herunder punkt 4 om lokalforeningspuljen. Der blev fremsat et
forslag til at specificere at kampagnevirksomhed ”til enkeltkandidater”

udelukkes. Forkvinden gjorde opmærksom på, at bemærkninger til referatet
ifølge styrelsens forretningsorden indsendes 7 dage efter udsendelse af

referater. Styrelsen havde en fælles forståelse af meningen med dette punkt og
styrelsen dispenserede fra forretningsordenen og vedtog specificeringen i
referatet.

Det tilpassede referat udsendes til styrelsen efter mødet.
2. Generel orientering

Forkvinden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.
Forkvinden orienterede om følgende:
-

En grundig status på arbejdet i ungdomshuset i Ukraine, som forventes

-

Opfordring til styrelsen til at deltage i Ungdommens Techtopmøde i

-

at kunne åbne til efteråret.

oktober, hvor DUF er partner.

Tak til alle styrelsesmedlemmer, som deltog i Folkemødet. Styrelsen
evaluerer indsatsen til august.

FU har udpeget Chris Preuss og Harun Muharemovic til at sidde på
DUFs to pladser i Dansk Institut for Partier og Demokrati.

Møde i advisoryboardet for Agoritmer, Data & Demokrati-projektet.

DUF er rejst til Grønland som opstart af indsatsen for partnerskaber
mellem ungefællesskaber i Grønland, Færøerne og Danmark.
Forkvinden har i Grønland mødtes med forskellige

-

ungdomsorganisation.
Møde med Ida Auken.

Flere fra DUF-paraplyen har deltaget i Copenhagen Democracy Summit.

Der har været afholdt tipsudvalgsmøde, hvor tipsudvalget har indstillet
fordelingsbudget og takstbilag til styrelsen til dagens møde.
Møde i Rådet for Børns Læring.

DUF fortsætter dialogen med Lisbeth Knudsen om fremtiden for

Demokratikommissionens i lyset den kommende magtudredning.
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-

Møde i partnerskabet ”Sammen om fritid”

Kristine orienterede om at hun har været til møde i NORDBUK, herunder om
partnerskaber af unge på tværs af de nordiske lande. Frederikke, Kristian og
Kristine har mødtes som Norden-repræsentanter for at forberede
resolutionsforslag til Ungdommens Nordiske Råd i efteråret.

Lucas har deltaget i det internationale topmøde i FN-regi Stockholm +50 og
herunder i et forberedende møde med miljøministeren sammen med

forkvinden og ungdomsdelegat Markus. Lucas har desuden holdt frokostmøde
med formanden for YFJ omkring de kommende måneders arbejde i den
europæiske paraply.

Johan har deltaget i rådsmøde i Mellemfolkelig Samvirke og været til

generalforsamling i Dansk Flygtningehjælp på vegne af DUF. Desuden har
han deltaget i reception i social og ældreministeriet om afskaffelse af
revselsretten.

3. Fordelingsbudget og takstbilag 2022

Forkvinden indledte punktet og fortalte om tipsudvalgets indstilling, herunder
konteksten i relation til corona. Herefter blev der åbnet for spørgsmål og

bemærkninger, hvor der var spørgsmål til processen og til organisationer, som
ikke har søgt driftstilskud i år.

Styrelsen vedtog fordelingsbudget og takstbilag.

Dokumenterne oversendes herefter til Tipsungdomsnævnet.
4. Politiske Mål 2022

Forkvinden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger:
-

-

Overordnet opbakning til processen.

Ønske om at der i de politiske mål er rum for at DUF kan være en
progressiv ungdomsstemme.

Bemærkning om hvorvidt der er tale om en opdatering af eksisterende
mål eller om der tages udgangspunkt i de nuværende fire søjler om
foreningsliv, demokrati, unge og internationalt.

Bemærkning om at processen skal giver plads til reelle

indholdsdrøftelser, når forslag fremlægges for styrelsen.

Styrelsen vedtog den beskrevne proces for udviklingen af de Politiske Mål i
efteråret 2022.

5. Socialt indslag
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Kristian faciliterede en øvelse i det gode værtskab til DUFs arrangementer.
6. Temapolitisk drøftelse til delegeretmøde 2022

Forkvinden indledte punktet og åbnede for bemærkninger til tema og format
for den temapolitiske drøftelse:
-

-

Opbakning til et godt og relevant tema.

Emnet appellerer bredt i paraplyen og har mange facetter.

Forhåbentlig kan det blive interessant og relevant for alle typer af
medlemsorganisationer og delegerede på delegeretmødet.

Ift. formatet er det meget vigtigt at DUF skaber rum i grupper, hvor
alle kommer til orde og deltage i drøftelserne.

Ønske om at dokumentet til plenumdrøftelse og vedtagelse bliver kort
og stringent. Formålet er at skabe overskueligt indhold, som de fleste
kan forholde sig til. Arbejdsgruppen kunne pejle efter 1 side, men

maks. lande på 3 sider. Forslag til at præsentere indhold på forskellige
-

-

måder, som fx gennem video.

Forslag til at arbejdsgrupper forholder sig aktiv til formidling for at
skabe adgang for flere, også dem som har svært ved lange skriftlige
tekster. Fx lave en video om hvad den temapolitiske drøftelse er.

Drøftelse af formålet med den temapolitiske drøftelse. Formålet skal

defineres af styrelsen og arbejdsgruppen. Herunder blev der nævnt, om
grupperne skulle nå frem til et outcome, om samtalen i selv er målet
eller om det skal hænge sammen med plenumdelen.

Styrelsen vedtog temaet ”Krig og fred” for den temapolitiske drøftelse 2022,

samt et format i både grupper og plenum. Styrelsen nedsatte en arbejdsgruppe
til det videre arbejde bestående af Sofie, Martin, Frederikke, Nickolaj, Katrine
og Christine.

7. Eventuelt

Der var spørgsmål til venue til årets delegeretmøde, som bliver Nyborg Strand.
Der blev flaget at de høje priser for både overnatning, men særligt drikkevarer
i baren kan være ekskluderende for nogle foreninger. Det er en vigtig
opmærksomhed i planlægningen.

Forkvinden sagde tak for det gode samarbejde i styrelsens første halve år og
ønskede alle en god sommer.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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