REFERAT
Styrelsesmøde 19-02-2020
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

Levison, Lukas Kaarby, Martin Flindt, Pernille Madsen, Philip Longos
Winkel, Troels Andersen Boe, Frederik Vad og Thor Ekberg Bonde

Tilstede fra sekretariatet: Christina Juul Andersen (under punkt 3 og 4),
Fredslund-Andersen, Jakob Sørensen, Jonas Roelsgaard (under punkt 5),
Merle Singer-Lippert og Morten E.G. Jørgensen.
Afbud: Mathias Green
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. Ungdomsorganisationernes Fællesdag

4. Udpegning af medlemmer til Uddannelsesrådet

5. Orientering om projektet Nordiske Unge i Bæredygtige Fællesskaber
6. Orientering om projektet Demokratiets Dag

7. Udpegning af medlemmer til DUFs bevillingsudvalg
8. Strategiprocessen 2020

9. Principper for samarbejde i styrelsen
10. Eventuelt

Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget Noget om
Helte.

Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.
Formanden orienterede om, at:
-

han har overleveret Demokratikommissionens betænkning til

-

han har deltaget i paneldebat for State of the Nordic Region og i det

-

Statsministeren.

efterfølgende møde med de nordiske samarbejdsministrene om
unges trivsel og unges nordiske engagement.

2030-panelet har været på besøg hos DUF, hvor Clara har været
vært.

Christine orienterede om at DUF har deltaget i et godt møde med

udviklingsministeren og EUs kommissær for internationale partnerskaber.
Troels orienterede om at han er startet som Norden-delegat og man kan
tage fat I ham, hvis der er spørgsmål.

Formanden orienterede om, at der er frist for at styrelsesmedlemmer kan

tilkendegive deres interesse for at deltage i internationale rejser inden for
den næste uge til enten formanden eller sekretariatet.
3. Ungdomsorganisationernes Fællesdag

Formanden indledte punktet og gav ordet til Frederik Fredslund fra
sekretariatet til en introduktion af projektet.

Fra drøftelsen var hovedpointerne ift. målgruppen:
-

Målgruppen fremstår meget bredt og der er et ønske om at

-

Ønske om at målgruppen hæves lidt op i foreningshierarkiet.

-

målgruppen også tilrettelægges efter de udvalgte temaer.

Opmærksomhed på at medlemsforeninger har forskellige forståelser
af kernefrivillige og der vil være forskellige tilgange til temaer
afhængig af de forskellige roller i organisationerne.

Side 2

Fra drøftelsen var hovedpointerne ift. temaer:
-

Styrelsen oplever et behov i medlemsorganisationer for at sparre

omkring de to temaer under partnerskaber og fondssamarbejder.
Der er udfordringer på området og en meget læring at hente, fx
hvordan man som forening sætter sit eget præg og krav overfor

-

fonde.

Opmærksomhed på italesættelsen af professionalisering af det
frivillige arbejde og værdier knyttet hertil.

Opmærksomhed på at de udvalgte temaer ikke bliver vinklet alene
mod ansatte.

Nogle af temaerne kan løftes bedre i mindre fora, som fx netværk.

Ift spørgsmål angående formålet og arrangementets værdi, blev det
uddybet at værdien særligt er netværksmuligheden, det uformelle
møde og en fælles læring.

Styrelsen udvalgte de følgende fire temaer:
•
•
•
•

Den gode omstruktureringsproces
Strategi og forankring af strategi

Samskabelsesprocesser med eksterne projektpartner
Samarbejde med fonde og projektfinansiering

Samt temaet Ledelse som procesledelse som supplement.
Styrelsen ønsker, at arrangementet meldes ud hurtigt muligt for at sikre
mange deltagere.

Styrelsen vedtog med ovenstående bemærkninger temaer og målgruppe til
Fællesdagen.

4. Udpegning af medlemmer til Uddannelsesrådet

Formanden introducerede punktet og orienterede om drøftelse i

forretningsudvalget om de manglende tilmeldinger. Styrelsen deler

vurderingen, at opslaget tidsmæssigt var uheldig afstemt ift. opslag til
bevillingsudvalget og ift. jul og årsskifte.

Styrelsen vedtog indstillingen og gav forretningsudvalget mandat til at

sammensætte Uddannelsesrådet på baggrund af de indkomne ansøgninger
og interessetilkendegivelser fra styrelsesmedlemmerne Christine, Pernille,
Ida, Rasmus og Thor.
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5. Orientering om projektet Nordiske Unge i Bæredygtige Fællesskaber
Formanden indledte punktet og gav ordet videre til Jonas Roesgaard fra
sekretariatet til en mundtlig præsentation.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Orientering om Demokratiets Dag

Formanden indledte punktet, og åbnede for bemærkninger og spørgsmål
fra styrelsen:
-

Overordnet stor ros til projektet og gennemførslen i år.

Ønske om mere klare informationer angående fortrolighed af
resultaterne til de deltagende organisationer.

Ønske om at prioritere god tid for de deltagende organisationer til
at planlægge og finde debattører.

Foreningen Silba vil gerne byde ind i konceptet, hvis det giver
mening ift. den demokratiske udvikling i verdenen.

Styrelsen tager orienteringen til efterretning.
7. Udpegning af medlemmer til DUFs bevillingsudvalg

Formanden indledte punktet og åbnede først for generelle spørgsmål og
bemærkninger:
-

IFt. spørgsmål angående ressourcepersonerne blev det uddybet at

ressourcepersoner deltager i udvalgsmøderne og medbringer nogle

forskellige perspektiver og viden til udvalget. Udvalgene diskuterer
-

selv ressourcepersonernes rolle.

Bemærkning om at der ikke skal skabes præcedens for at alle udvalg
skal havde to ressourcepersonerne. Ressourcepersoner skal ikke

være ekstra pladser til flere organisationer, men pladser til viden og
-

ressourcer.

Det blev fremhævet, at det er positivt med den gode kønsbalance i
styrelsens udpegning.

Ønske om at kandidaterne får en god tilbagemelding, som oplyser
om at styrelsen særlig har vægtet balancen mellem forskellige
parametre i udvalgene for at sikre en god repræsentation.

Styrelsen godkendte indstillingen til Tipsudvalget og udpegede:
1. Louise Juul Jensen, DSU (formand)
2. Anders Berner, Bifrost

3. Rasmus Volf, Erhvervsskolernes ElevOrganisation
4. Ida Lang Andersen, IMCC
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5. Kim Viggo Nielsen, KFUM og KFUK i Danmark

6. Verner Lundbak, Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger
7. Søren Olsen, Ungdomsringen

Og udpegede Søren Eriksen fra Det Danske Spejderkorps og Robert

Andersen fra Danske Skoleelever som ressourcepersoner til Tipsudvalget.
Styrelsen godkendte indstillingen til Initiativstøtteudvalget og udpegede:
1. Jakob Bonde Nielsen, Danske Skoleelever (formand)
2. Malene Kolle Rasmussen, Bifrost

3. Signe Mortensen, Det Danske Spejderkorps

4. Mikkel Bøgn Eriksen, Fagbevægelsens Ungdom
5. Noah Nabe, Kristeligt Forbund for Studerende

6. Knut Lidenhoff, Ungdommens Naturvidenskabelig Forening
7. Mads Balslev Hansen, SF Ungdom

Og udpegede Oskar Kloppenborg Vellev fra Ungdomsringen og Frederikke
Nørring Levison fra KFUM-spejderne som ressourcepersoner til
Initiativstøtteudvalget.

Styrelsen godkendte indstillingen til DUFs Internationale Udvalg og
udpegede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Sara Bigum, Ungdommens Røde Kors (delt formandspost)

Pernille Arzuaga-Bjørnskov, KFUM-Spejderne i Danmark (delt
formandspost)

Jakob Kronby Schulze, Bifrost

Steffen Bolvig Hansen, Danske Baptisters Spejderkorps
Karen Risør Bjerre, Det Danske Spejderkorps

Clara Dybbroe Viltoft, Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning

Johan Schiøler, Danske Studerendes Fællesråd

Simon Bjørnholdt Eriksen, Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom

Sofie Hvid Rasmussen, IMCC

Snekka Yogsewaran, Ung Mosaik
Sofie Kuhn, Radikal Ungdom

Styrelsen udpegede ikke ressourcepersoner til det Internationale Udvalg.
Styrelsen godkendte indstillingen til Lokalforeningspuljeudvalget og
udpegede:
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1. Rasmus Pilegaard Petersen, Netværket Af Ungdomsråd (formand)
2. Hans Nørregaard Larsen, AFS Interkultur

3. Anne Eskelund, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

4. Jeppe Würtz Petersen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
5. Christopher Nybro Bonde, Danmarks Unge Katolikker
6. Caroline Holdflod, Fagbevægelsens Ungdom

7. Cecilie Bernard Hansen, De grønne pigespejdere
Og udpegede Sara Lentz Jørgensen fra FDF og Anders Bach Hellerøe fra
Venstres Ungdom som ressourcepersoner til
Lokalforeningspuljensudvalget.
8. Strategiprocessen

Formanden indledte punktet og orienterede om bevæggrunde til den nye
strategiproces. Formanden åbnede herefter for generelle bemærkninger:
-

Vedrørende spørgsmål om tankerne bag en to-årig strategiperiode

blev der uddybet, at strategien spiller sammen med de politiske mål,
som er et mere visionært dokument, som sætter rammen for
arbejdet. Strategien fortsætter med at være et konkret
styringsværktøj over to år.

-

Ønske om at se på overgangsperioden for en nye styrelse, hvor en ny
styrelse overtager en eksisterende strategi. En ny styrelse skal fra

start kunne være med til at sætte en retning og have råderum. Der

blev gjort opmærksom på, at der allerede er sket en praksisændring

ved at styrelsen tager nogle større og mere indledende drøftelser om
projekter på seminarer og møder.

-

Ønske om at se på, at afrapporteringen på strategien ligger tidligt i
styrelsesperioden. Det blev hertil bemærket, at det også skal give
mening ift. at projekter skal være afsluttede til afrapporteringen.

Styrelsen behandlede herefter det indkomne ændringsforslag, som Thor gav
en kort mundtlig motivation for. Formanden understregede, at styrelsen på
alle tidspunkter kan træffe beslutninger og ændre tidligere truffede
beslutninger også udenfor tilpasningen af strategien.

Vedrørende de tre første punkter af indstillingen (på side to nederst og side
tre øverst):
Nuværende:
•

At der laves en administrativ forlængelse af den eksisterende strategi, så
denne løber frem til februar 2021.

•

At styrelsen forud for sit seminar i maj modtager en foreløbig
afrapportering på de strategiske indsatser.
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•

At styrelsen laver en tilpasning af strategien på sit seminar i maj, hvor
de eksisterende indsatser opdateres, og der foretages mindre tilføjelser,
men ikke laves større strategiske ændringer.

Ændres til:
•

At der laves en administrativ forlængelse af den eksisterende strategi, så
denne løber frem til behandlingen af den foreløbige afrapportering på de
strategiskes indsatser.

•

At styrelsen har en drøftelse om afrapporteringen og dens resultater. Og
derefter laver tilpasning af strategien på sit seminar i maj, hvor de

eksisterende indsatser opdateres, og der foretages mindre tilføjelser,
men ikke laves større strategiske ændringer.
•

At der laves en yderlige administrativ forlængelse af den eksisterende
strategi, så denne løber frem til februar 2021.

Motivation: Det er problematisk at vi først skulle lave en administrativ
forlængelse af den eksisterende strategi frem til feb. 2021, uden at have et oplyst
grundlag at træffe beslutningen på baggrund af (afrapporteringen). Og først efter
at have givet den administrative forlængelse kan kommer med små tilpasninger
af strategien.
Vi vil derfor skaber vi et handlingsrum for at kunne lave tilpasningen uden at vi

på forhånd har givet en forlængelse af strategien helt frem til feb. 2021. Så vi som
styrelse har mulighed for at vi kan bruge strategiseminaret som en
midtvejsevaluering, hvor vi i styrelsen kan tage den vigtige drøftelse om
tilfredsheden med strategien. Derefter komme med de mulige små tilpasninger,
for så at kunne beslutte den videre administrative forlængelse af strategien frem
til feb. 2021.

Forslaget blev vedtaget

Styrelsen vedtog indstillingen til strategiprocessen med ovenstående

ændring. Forretningsudvalget ser på forbedringsmuligheder ift. årshjul,
afrapportering og råderum for den nye styrelsesperiode fra 2021.
9. Principper for samarbejde i styrelsen

Formanden gav ordet til Christine, som indledte punktet og fremsatte to
forslag til at færdiggøre punkt 4 og 6. Styrelsen vedtog følgende nye
formuleringer:
-

Punkt 4: Vi vil et fælles og trygt samarbejde.

Punkt 6: Vi vil hellere prøve os frem med nye muligheder og ideer,
end at have en nulfejlskultur.

Styrelsen vedtog de samlede ti principper.
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10. Eventuelt

Opfordring til at deltage i den fælles fredagsbar for sekretariatet og
styrelsen den 3. april.

Clare orienterede om 2030 panelet, som har taget initiativ til at lave en

national baseline med danske indikatorer til verdensmålsarbejde. Alle kan
afgivet input på voresmaal.dk og der er workshop den 26.feburar i
København.

Formanden opfordrede desuden til at deltage og dele DUFs egene

arrangement, herunder konferencen for Alle Unge Med i Fællesskabet, de
lokale arrangementer om hverdagsdemokrati og lokal lobbyisme.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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