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Styrelsesmøde 25-11-2022 

 
Tilstede: Caroline Erup Friis, Christine Ravn Lund, Emilie Vindfeldt-
Bottke, Frederik Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, Johan 
Hedegaard Jørgensen, Katrine Seier, Kristine Svinning Valeur, Mathias 
Green, Martin Flindt Nielsen, Michala Lykke Nielsen, Nickolaj Oksen, 
Pernille Madsen, Rebekka Kongsgaard Andersen og Sofie Kuhn 
 
Tilstede fra sekretariatet: Amalie Kongsted Cordes (under punkt 1-4), 
Charlotte van Doorn Bernhard (under punkt 1-3), Jonas Roelsgaard (under 
punkt 1-4), Louise Juul Jensen, Marie Engberg Helmstedt (under punkt 1-3), 
Merle Singer-Lippert, Mia Jørgensen,  
 
Afbud: Katrine Evelyn, Kristian Lausten Madsen, Lucas Skræddergaard, 
Oskar Vellev, 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Årlig orientering om DUFs internationale pulje 
4. Nordenpapir 
5. Ligestillingspapir 
6. Sidste ting om Delegeretmøde 2022 
7. Eventuelt  
8. Rejsefortællinger  
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Side 2 

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet, og der blev sunget Højt Fra 
Træets Grønne Top. 
Frederikke og Rebekka er tryghedsværter ved aftenens julefrokost. 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Forkvinden introducerede punktet, og åbnede herefter for korte 
orienteringer. Forkvinden orienterede om: 

- Spejderne har trukket sig fra Folkemødesamarbejdet, og FU drøfter 
derfor et nyt set-up i december. Forkvinden har givet grønt lys til at 
hæve DUFs budget for Folkemøde 2023 for stadig at kunne give den 
samme service til MO’erne. 

- DUF har fået indikationer på, at DAPP bliver forlænget for første 
halvår 2023. DUF afventer endelig bekræftelse, når en ny regering er 
på plads. 

- Hun har givet et interview om frivillighed hos Dansk Håndbold 
Forbund og deltaget i en podcast om folkeoplysning med Vifo. 

- DUF har deltaget i en vellykket og god konference i Oslo om unges 
trivsel.  

- Der har været evalueringsmøde af TechReal, og DUF har holdt 
oplæg til partnerskabet i Algoritmer, Data og Demokrati-projektet. 

- Hun har holdt møde med UN Youth Envoy omkring tech-
dagsordenen. 

- Der har været første møde i Børnerådet og en konference i regi af 
rådet. Arbejdet er pt. sat på pause indtil der er udpeget en ny 
formand for rådet. 

- Hun har deltaget i 90-års jubilæum for DSF. 
- Hun har deltaget i Samrådets temadag. 
- Hun har deltaget i FDFs Landsmøde på vegne af DUF. 
- FH har været med på besøg til Demokratiets Dag i Esbjerg i sidste 

uge. 
- DUF har deltaget i en CEFUs novemberkonference. 
- Hun har deltaget i votering af Årets ungdomsforening, som 

offentliggøres på delegeretmødet. 
- DUF har lanceret demokratianalysen 2022 med et godt 

arrangement. 
 
Der var ingen andre bemærkninger. 
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3. Årlig orientering om den internationale pulje 
Forkvinden indledte punktet og gav ordet til den internationale konsulent 
Charlotte for en gennemgang af puljen i 2022. Efter præsentationen blev 
der åbnet for spørgsmål og fra bemærkningerne var hovedpointerne:  

- Der var super positive tilbagemeldinger på den årlige orientering.  
- Fedt med så stort engagement på puljen, og der var spørgsmål til, 

hvorfor søgningen er så stor. Sekretariatet uddybede omkring en 
stor indsats fra DUF gennem de sidste mange år på en bredere 
forankring af puljen i paraplyen. 

- Kæmpe ros til puljen og virkelig imponerende, hvor meget en enkel 
organisation får ud af forholdsvis små bevillinger. 

- Der var spørgsmål til, om puljen oplever konsekvenser ved, at DAPP 
udløber. Sekretariatet uddybede, at KFUM-Spejderne pga. deres 
projekt i Tunesien søger over mod puljen. 

- Der var spørgsmål til, om den høje søgning forventes at fortsætte i 
2023. Sekretariatet uddybede, at det er svært at forudse på den lange 
bane, men der forventes en fortsat høj søgning til næste runde i 
februar.  

- Der var spørgsmål til, hvordan DUF arbejder for at få flere midler i 
puljen. Sekretariatet og forkvinden uddybede omkring 
interessevaretagelsen, hvor der arbejdes intenst og kontinuerligt på 
at formidle den store efterspørgsel på puljen til UM og politikere. 

- Der var spørgsmål til, hvordan DUF forholder sig til UMs 
rejsevejledninger og en opfordring til at tilføje UM-rejsevejledning 
til sikkerhedspapiret. 

- Der var spørgsmål til en større fordelingsoversigt over bevillinger 
og afslag i den internationale pulje. Sekretariatet uddybede, at den 
internationale pulje med projektansøgninger og rådgivning 
adskiller sig meget fra andre puljer som lokalforeningspuljen eller 
initiativstøtten. Der er er ingen systematiske mønstre i, hvilke typer 
organisationer modtager afslag.  

- Der var spørgsmål til, hvordan sekretariatet forholder sig til 
afsluttede projekter. Sekretariatet uddybede hertil, at der 
systematisk følges op på lukkede projekter, rækkes ud til tidligere 
aktive organisationer og til ikke-aktive organisationer. 

- Der var et forslag til at tænke i hybridformater for rådgivning, når 
der er knaphed i puljen, for at MO’er stadig får den gode og vigtige 
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rådgivning fra DUF, også når der ikke følger bevilling med. Flere 
organisationer kan søge internationale midler andre steder, men 
medlemsorganisationer har stadig brug for rådgivning, 
læringsaktiviteter mm. Sekretariatet uddybede, at der altid svares på 
henvendelse om rådgivning fra MO’erne, og det er altid en 
mulighed at deltage i læringsaktiviteter, selvom man ikke er aktiv 
under puljen. 

- Forslag til at opdatere DUF verdensoversigt på hjemmesiden, da det 
rent faktisk bliver brugt derude.  

- Der var spørgsmål til, om søgningsmønstret har ændret sig med de 
reviderede retningslinjer, hvor sekretariatet uddybede, at der ikke er 
et systematisk skifte, men de nye muligheder bliver søgt. 

 
Styrelsen tog orienteringen om den internationale pulje til efterretning. 
 
4. Nordenpolitikpapir 
Forkvinden indledte punktet og åbnede for bemærkninger til opdatering af 
papiret. Fra den efterfølgende runde var hovedpointerne: 

- Fra flere sider blev der foreslået et større fokus på rigsfællesskabet, 
herunder også holdninger på mere end sprog. 

- Der blev kort drøftet, om det kunne være en fordel at dele papiret 
op, så rigsfællesskabet og Norden behandles hver for sig. Der var 
forskellige holdninger hertil, bl.a. et ønske om at begrænse 
mængden af holdningspapirer. Enighed om at rigsfællesskabet skal 
fylde mere i papiret og bl.a. skal skrives ind i titlen. 

- Forslag til at holdningspapiret er lidt mere ”guidende” omkring 
hvilke værdifællesskab, vi ønsker at se komme ud af samarbejdet 
mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark. 

- Ønske om at få skrevet frem i papiret, hvad ungdomsperspektivet i 
Norden er, gerne baseret på vores erfaringer fra de sidste år. 

- Forslag til at DUF i højere grad understøtter at skabe samarbejder 
mellem MO’ernes søsterorganisationer ved at der fx er så stor værdi 
i at samarbejde med organisationer, som ligner.   

- Ønske om at ændre og tilpasse introduktionen til papiret, da den 
politiske situation har ændret sig markant. Norden er ikke længere 
så stabile lande, og verden har med særligt Ruslands krig i Ukraine 
ændret sig. Generelt skal hele papiret afspejle, at sikkerheds-
situationen i Norden har ændret sig. 

- Det blev bemærket, at papiret skal blive ved med at samle i bredden 
og have blik for, at hele paraplyen kan se sig i holdningerne. 
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- Forslag til at ideen om det grænseløse Norden også skal gælde 
Færøerne og Grønland. Det at kunne arbejde, studere og leve på 
tværs af lande er vigtigt.  

- Det blev bemærket, at de fire nuværende tematikker passer godt. 
- Forslag til at papiret kommer ind på oplysning om rigsfællesskabet 

historie, Danmark som kolonimagt og også hverdagsperspektiver og 
en forståelse for ungelivet. 

- Forslag til at teksten om unge, demokrati og fred i linje 60 kan 
rykkes længere op i papiret, fordi det er et kerneområde. Det blev 
hertil bemærket, at afsnittene ikke står i prioriteret rækkefølge.  

- Ønske om at kulturudveksling står centralt, men også vigtigt at 
DUF ser på at sikre diversitet i samarbejde. 

- Det blev bemærket, at det rent stilistisk ikke er nødvendigt at citere 
Hal Koch i hvert holdningspapir. 

 
Styrelsen nedsatte herefter en ad-hoc arbejdsgruppe, som med 
udgangspunkt i styrelsens bemærkninger opdaterer politikpapiret. 
Følgende er del af arbejdsgruppen: Kristine, Frederikke, Lucas, Nickolaj, 
Michala og Kristian. 
 
5. Ligestillingspapiret  
Forkvinden indledte punktet og sagde tak til arbejdsgruppen for 
opdateringen. Hun gav ordet til Johan for en kort bemærkning om 
arbejdsgruppens arbejde og åbnede herefter for generelle bemærkninger til 
papiret.  
 
Styrelsen gennemgik herefter de indkomne ændringsforslag: 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af: Pernille 
Linje: 1 
 
Nuværende: DUFs holdning til kønsligestilling 

 
Ændres til: DUFs holdning til ligestilling ift. køn og seksualitet 
 
Motivation: Overskriften må gerne afspejle, at indholdet i papiret omhandler 
både køn og seksualitet 
 

Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder blev det bemærket at seksualitet ikke 
står centralt nok til at fremhæve det i titlen. Der blev også bemærket, at det er 
ærgerligt, at seksualitet ikke fylder mere i papiret.  
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Forslaget blev ikke vedtaget 
 

Ændringsforslag 2 indsendt af: Frederikke og Christine 
Linje: 11 
 
Nuværende: efter ulighed i sundhed. 
 
Ændres til: Samtidig oplever mænd også en række udfordringer bl.a. i form af 
ulighed i sundhed, større andel af hjemløse og højere selvmordsrate. 
 
Motivation: Ændringen skal skabe et råd tråd i papiret og også fremhæve 
udfordringer for mænd.  
 
Forslaget blev vedtaget 
 
 

Ændringsforslag 3 indsendt af: Kristine 
Linje: 15-16 
 
Nuværende:  I DUF mener vi, at det er særlig vigtigt at styrke kvinders og 
marginaliserede gruppers deltagelse i den demokratiske samtale. Derfor er det 
afgørende, at kvinder og seksuelle minoriteters demokratiske selvtillid og 
deltagelse styrkes.  
 
Ændres til: I DUF mener vi, at det er særlig vigtigt at styrke kvinders og 
marginaliserede gruppers deltagelse i den demokratiske samtale, og derfor er 
det afgørende, at deres demokratiske selvtillid og deltagelse styrkes. 
 
Motivation:  
Vi foreslår en sammenskrivning af de to sætninger, der i vores forståelsesramme 
ønsker at beskrive samme mål. I den nye formulering henvises kun til ”kvinder 
og marginaliserede grupper” som grundled, fremfor både ”kvinder og 
marginaliserede grupper” og ”kvinder og seksuelle minoriteter”, da vi forstår det 
som, at de to sætninger omhandler samme mennesker i samfundet.  
 
Forslaget blev vedtaget 
 
 

Ændringsforslag 4 indsendt af: Pernille 
Linje: 100 
 
Nuværende: Muligheden for at komme på specialiserede krisecentre, uanset køn, 
typen af vold man har været udsat for, eller lignende, skal forbedres.  
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Ændres til: Muligheden for at komme på specialiserede krisecentre, uanset køn, 
alder, typen af vold man har været udsat for, eller lignende, skal forbedres.  
 
Motivation: Alder skal også kunne tælle som en faktor 
 
Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag 5 indsendt af: Kristine 
Linje: 108-109 
 
Nuværende: Derimod er der for kvinder en øget risiko for varige mén og død 
pga. forsinket diagnostik, som skyldes at behandlinger og medicin er udviklet og 
testet med udgangspunkt i mænds fysiologi, 
 
Ændres til: Derimod er der for kvinder øget risiko for varige mén og død ved 
visse sygdomme bl.a. pga. forsinket diagnostik, samt at behandlinger og 
medicin overvejende er udviklet og testet med udgangspunkt i mænds fysiologi. 
 
Motivation:  
Med en lille omformulering ønsker vi at præcisere sætningens intention med at 
beskrive årsager til, at kvinder har samme forudsætninger for behandling ved 
visse sygdomme som mænd. 
 
Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag 6 indsendt af: Christine (obs, i konflikt med ÆF7. ÆF6 er 
mest vidtgående og behandles først) 
Linje: 117-126 (omformulering) 
 
Nuværende: Ligestilling i foreningslivet 117 DUF anerkender, at repræsentation 
af køn, øget mangfoldighed, respektfuld kultur og opmærksomhed omkring 
magtforhold er centralt i foreningslivet - ligesom det er tilfældet på 
arbejdsmarkedet, i politiske beslutningsprocesser og i privatlivet. For DUF er 
det derfor også ambitionen at styrke ligestillingen i egen baghave; i DUF som 
paraplyorganisation såvel som i medlemsorganisationerne gennem rådgivning 
og vejledning.  
Det er afgørende, at foreningslivet har de rette redskaber til at forebygge og 
eliminere diskrimination og samværsproblemer og kan tackle krænkelser, hvis 
de opstår. DUF vil derfor fortsætte med at støtte medlemsorganisationerne i 
arbejdet med samvær og trivsel og i at opnå og dele konkrete værktøjer, der er 
relevante for at imødegå uanstændig opførsel internt i organisationen.   
 
Ændres til:  DUF anerkender, at repræsentation af køn, øget mangfoldighed, 
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respektfuld kultur og opmærksomhed omkring magtforhold er centralt i 
foreningslivet - ligesom det er tilfældet på arbejdsmarkedet, i politiske 
beslutningsprocesser og i privatlivet. Der skal være plads til alle børn og unge i 
foreningslivet, og det er vigtigt kontinuerligt at åbne op og arbejde med 
tilgængelighed i forenings- og fritidslivet uanset køn og seksualitet.  
 
Derfor mener DUF:  

• At det er vigtigt, at foreningslivet har de rette redskaber til at forebygge 
og eliminere diskrimination.  

• At der på tværs af foreningslivet er et ansvar for at arbejde med 
samværspolitikker – og problemer, som kan sikre et trygt foreningsliv 
og håndtere krænkelser og uanstændig opførsel på en fornuftig måde, 
hvis de opstår. 

• At foreningslivet bør tilstræbe meningsfuld ligestilling i aktiviteter, 
udvalg, bestyrelser mm. 

 
Motivation:  
 
Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag 7 indsendt af: Pernille (obs, i konflikt med ÆF6) 
Linje: 124-126 
 
Nuværende: DUF vil derfor fortsætte med at støtte medlemsorganisationerne i 
arbejdet med samvær og trivsel og i at opnå og dele konkrete værktøjer, der er 
relevante for at imødegå uanstændig opførsel internt i organisationen. 
 
Ændres til:  DUF vil derfor fortsætte med at støtte medlemsorganisationerne i 
arbejdet med samvær og trivsel og at opnå og dele konkrete værktøjer, der er 
relevante for at forebygge og imødegå uanstændig opførsel internt i 
organisationen – f.eks. gennem samværspolitikker. 
 
Motivation: Det er vigtigt, at vi i medlemsorganisationerne også får værktøjer til 
at forebygge, og at DUF understøtter det.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget 
 

Styrelsen genbekræftede det samlede holdningspapir.  
På baggrund af drøftelsen bliver der noteret til næste opdatering af papiret, 
at styrelsen med fordel kan tilføje mere indhold vedr. seksualitet, så papiret 
ikke primært beskæftiger sig med køn. 
 
6. Sidste orienteringer om Delegeretmøde 
Forkvinden indledte punktet, som indeholder forskellige orienteringer.  
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Styrelsen drøftede kort forventninger til styrelsens rolle under sessionerne i 
den temapolitiske drøftelse. Alle andre styrelsesmedlemmer bliver fordelt 
bredt ud på sessionerne og forventes at deltage. Derudover har følgende 
styrelsesmedlemmer meldt sig som værter til en session: Sofie, Nickolaj, 
Katrine, Pernille, Frederikke, Emilie, Caroline, Michala. 
 
Forkvinden præsenterede herefter kort et dilemma om, at Danmark 
muligvis skal spille landskamp til VM i Qatar lørdag den 3. december om 
aftenen. Debatten om VM i Qatar har fyldt meget i medierne, og det kræver 
nærmere eftertanke om, og hvordan, DUF forholder sig til kampen. 
Forkvinden åbnede for bemærkninger til, hvordan DUF skal stille sig til at 
vise kampen. Formandskabet træffer den endelige beslutning i næste uge, 
når der er større indsigt i forholdene på Nyborg Strand. Fra drøftelsen var 
hovedpointerne:  

- Der var flere, som ikke mener, at DUF kan stå på mål for at vise 
fodboldkampen. DUFs arbejde for demokrati i verden harmoniserer 
dårligt med Qatars brud med menneskerettigheder, brud på 
pressefriheden, holdning til LGBTQ+ rettigheder mm.  

- Det blev fremhævet, at folk finder andre steder til at se Danmark 
spille fx værelser, hvis ikke kampen bliver vist offentligt.  

- Forslag til at finde en løsning, hvor DUF ikke faciliterer kampen, 
men vi heller ikke forbyder, at folk træffer egne valg om at se VM. 

 
Styrelsen gennemgik herefter de indkomne forslag, udtalelser og 
ændringsforslag, hvor der var mulighed for komme med bemærkninger.  

- Johan bemærkede, at der er en forhåbning om, at drøftelsen til 
udtalelse 2 vil handle om inklusion i foreningslivet fremfor om 
integrations- og udlændingepolitik generelt. 

- Pernille bemærkede, at fristen til at sende bemærkninger ved 
mødets åbning er vanskeligt at nå pga. formøder. Det noteres til 
evaluering af DM, at styrelsen ser på de frister, som ikke er 
vedtægtsbestemt.  

 
Merle orienterede kort om det praktiske forhold for styrelsen, og mindede 
herunder om at indsende udlæg til refusion i de næste uger.  
 
Forkvinden orienterede om, at Katrine Evelyn deltager første gang til DM 
som styrelsesmedlem, og opfordrede til at tage rigtig godt imod hende. 
 
7. Eventuelt 
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Styrelsen genbesøgte processen for de politiske mål og den efterfølgende 
proces for strategien. Forkvinden gennemgik processen for 
afrapporteringen af den nuværende strategi, input til den nye strategi og 
strategiseminaret i januar. Merle udsender tidsplanen sammen med 
referatet. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 
 
 
 


