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Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Kasper bød velkommen til årets første styrelsesmøde.
Dagsorden blev godkendt.
2. Generel orientering

Formanden orienterede om at:
-

Skolevalget er inde i sin sidste og afgørende uge. Indtil videre er det
gået godt. Over 50 MF’ere har været ude og opleve skolevalget.

-

Der har været første partnerskabsmøde om demokratisk dannelse på
erhvervsuddannelser.

-

Der har været holdt møde vores søsterorganisationer LNU og LSU om

verdensmålsarbejdet. Der har desuden været holdt opstartsweekend for
de nye ungdomsdelegater.
-

Der har været afholdt andet møde i demokratikommissionen, mødet
forløb godt.

-

Arbejdet i disruptionrådet er afsluttet, og der har mundet ud i en

afsluttende rapport. Kasper er tilfreds med DUFs aftryk på det endelige
produkt.
-

Der har været åbnet for lokalforeningspuljen siden december, og der
har været afholdt møder i bevillingsudvalget. Alle midler vedrørende
2018 er næsten fordelt.

-

Efter blandt andet pres fra DUF, har regeringen nedsat et
ungeklimaråd.

-

Der har været afholdt første modul på meningsdanneruddannelsen.
Christine fra styrelsen har været med som underviser.

-

Formandskabet arbejder på en systematisk opfølgning på
styrelsesseminaret.

3. Unge til stemmeurnerne ved Europa-Parlamentsvalget 2019 Projektplan

Formanden introducerede punktet, og lagde op til en drøftelse i styrelsen.
Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Der mangler inddragelse af EEO, i fokusset på erhvervsskolerne. Der er
ønske om at de fremadrettet inddrages.

Styrelsen vedtog projektplanen.
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4. @lliancen - Mundtlig orientering

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejder Jakob Sørensen for en mundtlig orientering.
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. DUFs anbefalinger til at øge psykisk trivsel

Formanden introducerede punktet, og lagde op til en generel drøftelse i
styrelsen.

Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Et tema, der ikke berøres konkret, er nedbrydelse af en række tabuer.
Det kunne være gode at behandle på et senere tidspunkt

-

Forebyggelse er et vigtigt fokus

Fremadrettet (procesforslag) kan vi starte politikudviklingen med et
åbent dialogmøde

Konkrete ændringer

Ift. afsnittet ”Stop for seksualisering af de helt unge og fokus på
balancerede kropsidealer”

Formuleringen ”BMI-grænser” ændres til: ”for eksempel BMI-grænser”
I afsnittet ”Der er brug for en ungdomskommission” skal sætningen ”har
ondt i sjælen” ændres til ”mistrives”.
Begge ændringer blev vedtaget.
De konkrete ændringsforslag, som var indkommet på forhånd:

Ændringsforslag stillet af Christine Lund. To ændringsforslag vedr.
afsnittet ”Tid til mere leg og fantasi, tid til at være barn”.
Ændringsforslag 1:

Ændringsforslag – udbytning af indskolingen til folkeskolen i teksten
Ændringsforslaget er vedtaget, med den tilføjelse, at der står ”grundskole” i
stedet for ”folkeskole”

(Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget med undtagelse af Chris
Preuss)
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Ændringsforslag 2:

Ændringsforslag – slet ’og på tvungne legegrupper efter skoletid’ og tilføjelse af
’DUF mener der bør være større fokus på at legen er fri og ikke er styret mod
specifikke mål. ’

Ændringsforslaget blev vedtaget.
Ændringsforslag 3: Stillet af Mathias Green, Rasmus Slot og Martin Thing:
Vedr. afsnittet ”Tid til mere leg og fantasi, tid til at være barn”.

Sætningen ”Derfor ser DUF med bekymring…skoledag med leg og fantasi.” slettes,
i følgende sætning slettes ordet ”ligeledes” i starten af sætningen.

Ændringsforslaget blev vedtaget. Ændringen sker sammen med ændring jf.
ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 4: Stillet af Gitte Kjær Petersen:

Vedr. afsnittet "Psykiatrien skal ligestilles med somatikken"
Det blev aftalt, at der rundsendes en ny formulering på mail.
Med ændringerne ovenfor, og med forbehold for ændring i forlængelse af
ÆF4, blev politikpapiret vedtaget af styrelsen

6. Struktur for de internationale bevillingsudvalg

Formanden introducerede punktet, og lagde op til en generel drøftelse i
styrelsen.

Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Fremadrettet ønsker styrelsen, at forkortelser mm. i notater, forklares
eksplicit (første gang de nævnes).

-

Med overgangen fra to til et udvalg, er det særligt vigtigt, at vi er
opmærksomme på den brede repræsentation i udvalget.

Styrelsen vedtog den nye struktur for bevillingsudvalgene.

7. Folketingsvalg - Unge på dagsorden
Chris Preuss redegjorde for tankerne og arbejdet indtil videre. Chris

redegørelse blev suppleret af medarbejder fra sekretariatet, Morten E.G.
Jørgensen.
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Der var i styrelsen opbakning til at arbejde videre med idéen om en
klimaark. Det blvev aftalt, at Jens Malskær rækker ud til
samrådsorganisationer for at inddrage dem i det.

8. Partnerskab: Alle Unge med i Fællesskabet - Udpegelse af
styrelsesmedlemmer til følgegruppen + Mundtlig orientering

Formanden introducerede punktet. Først blev ordet givet til medarbejder

fra sekretariatet Deniz Atan, der gav en mundtlig orientering på status for
partnerskabet.

Følgende styrelsesmedlemmer blev udpeget til følgegruppen:
-

Jonas V. Zimsen

-

Christine Lund

-

Lucas Skræddergaard
Thor Bonde

Mathias Green

Nicolai Boysen

9. Copenhagen Pride - Fremtidigt engagement og evt.
nedsættelse af arbejdsgruppe

Formanden introducerede punktet, og lagde op til en generel drøftelse i
styrelsen.

Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Det kunne være spændende at inddrage vores erfaringer fra
internationale projekter.

-

Vi bør se ud over København, for muligheden for at lave arrangementer
relateret til Priden 2019.

-

Timingen for eventuel vedtagelse af politik skal ligge i forlængelse af
Priden.

Styrelsen vedtog at gentage engagementet i Priden 2019. Der er den
præcisering ift. World Pride, at det er først i Danmark i 2021.

Arbejdsgruppen får dog stadig som opdrag at tage det med i arbejdet i dette
år.
Følgende styrelsesmedlemmer blev udpeget til arbejdsgruppen:
-

Christian Bylund
Christine Lund
Katrine Seier
Thor Bonde
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-

Clara Halvorsen
Martin Thing

Ramus Jakobsen

10. Forenings- og frivillighedsudspil - I samarbejde med DGI og
DIF

Formanden introducerede punktet, og lagde op til en generel drøftelse i
styrelsen.

Hovedpointerne fra drøftelsen var:
-

Kvaliteten af vores aktiviteter er stærkere end dem i idrætten jf. vores
tidligere undersøgelser.

-

Ift. ”Fritidspas” er det vigtigt, at det ikke blot handler om, at

kommunen betaler for kontingent. Det handler om at blive en del af et
forpligtende fællesskab, også for forældrene.
Der var generel ros fra styrelsen til udspillet.
Styrelsen vedtog DUFs tilslutning til udspillet.
11.Opdateret implementeringsplan for strategien 2018-2019

Formanden introducerede punktet. På baggrund af ændringer i

implementeringsplanen, var der nogle konkrete drøftelser. Hovedpointerne
her var:
-

Der er et stort ønske fra styrelsen om at lave en undersøgelse af effekten
af skolevalget på demokratisk deltagelse

-

Når vi taler om opsamling af data, skal vi være proaktive for at sikre, at
vi ikke står med udfordringer ift. data igen på et senere tidspunkt.

Den opdaterede implementeringsplan for strategien blev vedtaget.
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12.Eventuelt

-

Der er ønske om, at styrelsen skal modtage information om nye
medarbejdere mundtligt på styrelsesmøderne.

-

Når der sker store udskiftninger på et sekretariat som DUF, vil det
naturligt give anledning til spørgsmål og undren fra omgivelser.
o

Formanden opfordrer til at man kan henvise til ham og
generalsekretæren for spørgsmål.

Således opfattet,

Morten Østergaard Sørensen
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