REFERAT
Styrelsesmøde 11-06-2019
Tilstede: Cecilie Føns Stelmer, Chris Holst Preuss, Christian Bylund (via
fjernforbindelse), Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Frederik Vad

Nielsen (pkt. 3-7), Gitte Kjær Petersen, Jens Malskær, Jonas V. Zimsen,

Kasper Sand Kjær (til og med pkt. 3), Lucas Skræddergaard, Martin Thing,
Mathias Green (via fjernforbindelse), Morten Stubkjær, Nicolai Boysen,
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Rasmus Kjær Slot, Søren Bøllingtoft
Knudsen (pkt. 6-17) og Thor Ekberg Bonde

Tilstede fra sekretariatet: Frederik Fredslund-Andersen, Jakob Sørensen,
Jesper Kejlhof, Morten E.G. Jørgensen, Jakob Hartig (pkt. 5), Jesper
Clausson Vibholt (pkt. 10A+B) og Morten Østergaard Sørensen
Afbud: Katrine Seier

Opdateret dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Dispensation fra forretningsorden
3. Konstitution af ny formand
4. Generel orientering

5. Europa-parlamentsvalg og Folketingsvalg 2019
6. Resultater fra unge analysen

7. 2. behandling af mandatramme for politik på det internationale
område

8. Nye medlemmer, Sind Ungdom

9. Suppleringsvalg til initiativstøtteudvalget

10. A Overblik og orientering om lokalforeningspulje bevillinger

10. B Vedtagelse af reviderede retningslinjer for lokalforeningspuljen
11. Orientering om principper for DUFs sagsbehandling
12. Fordelingsbudget

13. Orientering om DUF regnskab 2018
14. Orientering om tipsregnskab

15. Opfølgning på udtalelse fra delegeretmøde ”Alle unge fra

partnerskabslande skal have mulighed for at besøge Danmark.”

16. Samarbejde med Villumfonden
17. Eventuelt

Side 1

Referat
Opdateret 21-06-2019: Tilføjelse af pind til referat af pkt. 15
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen styrelsesmødet.
Dagsorden blev godkendt.

2. Dispensation fra forretningsorden

Styrelsen vedtog at dispensere fra forretningsorden, og vedtog således at
deltage via fjernforbindelse på dette møde.

3. Konstitution af ny formand

Afgående formand Kasper Sand Kjær indledte punktet. Han sagde en stor
tak til organisationen og ikke mindst styrelsen for gode år.

Styrelsen valgte i enstemmighed Chris Holst Preuss som ny formand for
DUF.

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen blev i enstemmighed valgt til DUFs
forretningsudvalg.

I forlængelse heraf sagde styrelsen velkommen til Frederik Vad Nielsen,
der er suppleant for Kasper Sand Kjær i DUFs styrelse frem til
delegeretmødet 2019.

4. Generel orientering

Chris Holst Preuss (herefter formanden) introducerede punktet, og åbnede
for korte orienteringer.

Der blev orienteret om, at:
•

Der er blevet rykket den del vedr. Hal Koch Centret for demokrati,
som har været nødvendigt.

•

Grundlovsarrangementet i samarbejde mellem DUF og KFUM
Spejderne gik rigtigt godt.
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5. Europa-parlamentsvalg og Folketingsvalg 2019

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Jakob Hartig fra
sekretariatet, der mundtligt redegjorde for indsatsen under

Folketingsvalget. Dette blev efterfulgt af en mundtlig orientering om
indsatsen op til EP-valget. Der vil blive eftersendt en skriftlig
afrapportering.

Det blev fra styrelsens side noteret, at:
-

Det er blevet klart, at DUF fortsat bliver set som vidensaktør over

det at blive set som en holdningsaktør. Men de to ting kan også gå i
hånd.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Resultater fra unge analysen

Formanden indledte punktet. Der henvises til bilag for dybere information.
Der pågik en kort drøftelse, hvor hovedpointerne var.
•

Det er positivt, at vi kommer ud med disse data. Det er vigtigt at vi
har fået disse data frem.

•
•

Der var ros til undersøgelsen, og generelt til arbejdet med dette.

Der er enkelte af spørgsmålene, som rent metodisk godt kunne være
formuleret anderledes.

Resultaterne bliver offentliggjort d. 20. juni. Her opfordres alle til at
deltage.

Styrelsen tog orienteringen om resultaterne til efterretning.

7. 2. behandling af mandatramme for politik på det internationale
område

Hver mandatramme blev gennemgået selvstændigt. De tekstnære rettelser
er medtaget i referatet.
Overordnet: Ift. processen blev der fra styrelsen udtrykt et ønske om, at de

gerne vil inddrages mere i det, med bedre mulighed for konkret påvirkning
fra styrelsens side.
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Der blev sendt en opfordring til, at gode konkrete eksempler, som gør
mandatrammerne mere forståelige, bliver opsamlet og delt med
ungdomsdelegaterne.

Herefter blev papirerne gennemgået enkeltvist.
OBS: Der er sket en forskydning af linjenumrene i dokumenterne i

dagsordenssystemet FirtAgenda. Derfor er linjenumrene i dette referat
konsekventrettet til at passe til originaldokumenterne.

DUFs holdning til det internationale ungdomsarbejde med Demokrati
og Partnerskaber

Linje 17: ”implicit” slettes
Linje 75: ”Tværkulturelt” slettes, og erstattes af ”interkulturelt”
I afsnittet fra linje 84: Tilføjelse af formuleringer om skolevalg. Mere
konkret kan dette være som en ekstra ”pind” i linjerne 87 og 88
Linje 99: Der skal tilføjes et punktum

Med de tilføjelser blev mandatrammen vedtaget.

DUFs holdning til det internationale ungdomsarbejde med Verdensmål
og menneskerettigheder

Linje 28-30: Det fremstår uklart med formuleringen om, at unge overtager
udfordringerne. Dette skal præciseres, så det er klart, at det også er unges
udfordringer i dag.

Linje 40-45: Tilføjelse af sætning (ny pind) om, at unge skal gives mere reel
plads.

Linje 58: Slet af ”systematiske”
Linje 60 m.fl: Dette udbygges med en formulering om demokratiet som
styreform og som livsform

Med de tilføjelser og ændringer blev mandatrammen vedtaget.
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DUFs holdning til det internationale ungdomsarbejde med klima og
miljø

Linje 24-25: Ændring af formulering til ”DUF tilslutter sig forståelsen af
bæredygtighed…”

Linje 44-45: Ordet ”læringsmål” slettes og erstattes med ”læseplaner”
Vedr. linjerne 60-65: Der skal tilføjes en formulering om, at vi ser
industrialiseringen ske på en bæredygtig måde.
Samt en tilføjelse om:
-

DUF mener, at landende i verden skal bakkes op i at vælge de
bæredygtige løsninger

Linje 90: Tilføjelse af ”for eksempel miljøzoner…”

Med de tilføjelser og ændringer blev mandatrammen vedtaget.

DUFs holdning til det internationale ungdomsarbejde med Ligestilling
og SRSR (Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder)

Fra linje 60-68: Tilføjelse af en formulering om, at vi fra Danmark ved, at
sundhed er vigtigt for unges trivsel
Linje 74: Slet ordet ”medicinsk”
-

Herunder, at abortklinikker konsekvensrettes til andet begreb

Efter linje 81: ”Abort kan have psykiske og fysiske konsekvenser for

kvinder, der får foretaget indgrebet. I særlig fare er de kvinder, som ikke
har adgang til sikker abort. Derfor støtter DUF også, at der tilbydes
lægefaglig støtte og oplysning før under og efter indgrebet."

Linje 99: Tilføjelse af formulering om, at det er rettighed til barsel, der skal
sikres.

Linje 100 og frem: Der skal ændres i formuleringerne, så det bliver

strammet, så det ikke kan forstås som om, at der menes international
lovgivning. Derudover en tilføjelse af ”social”.
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Med de tilføjelser blev mandatrammen vedtaget.

8. Nye medlemmer, Sind Ungdom

Styrelsen imødekom Sind Ungdoms ansøgning om optagelse, og optager

dem som observatørorganisation frem mod delegeretmødet 2019. Styrelsen
indstiller Sind Ungdom til endelig optagelse som medlemmer, på
delegeretmødet 2019.

9. Suppleringsvalg til initiativstøtteudvalget

Noah Nabe fra Kristeligt Forbund for Studerende blev udpeget som nyt
medlem af initiativstøtteudvalget.

Det blev efterspurgt, at nye medlemmer af udvalg, for fremtiden, skal
optræde med organisationen i referaterne.

10. A Overblik og orientering om lokalforeningspulje bevillinger

Chris Preuss indledte punktet, og gav ordet videre til Frederik Fredslund-

Andersen og Jesper Clausson fra sekretariatet, som mundtligt orienterede
om lokalforeningspuljen. Der henvises desuden til bilaget for nærmere.

Efter orienteringen pågik der en kort drøftelse, hvor hovedpointerne var:
•

Lokalforeningspuljen kan være med til at skabe liv derude, for
organisationer, som ikke har så mange lokalforeninger.

•

Der var ros til sekretariatet og bevillingsudvalget. Der opleves en
smidig og ubureaukratisk sagsbehandling.

Der eftersendes et oversigtsark til styrelsen. Her skriver sekretariatet
forkortelserne for medlemsorganisationer mm. helt ud.
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. B Vedtagelse af reviderede retningslinjer for lokalforeningspuljen

Formanden indledte punktet. Ændringsforslagene til retningslinjerne blev
gennemgået enkeltvist.
Forslag 1:
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Vedtaget.
Forslag 2:
Forslag 2 vedr. pkt. a:
Ændring vedtaget.

Forslag 2 vedr. pkt. b:

Under Forslag 2, vedr. pkt. b, pågik der en omfattende drøftelse af

spørgsmålet, om muligheden for frikøb gennem midler fra puljen. Dette
betød, at der skulle stemmes om ændringsforslaget.
Afstemningen blev:
-

For: 10

I mod: 4

Forslag 2 vedr. pkt. b
Vedtaget.

Forslag 2 vedr. pkt. d
Vedtaget.

Forslag 3:
Vedtaget.

Forslag 4:
Vedtaget.

Forslag 5:
Vedtaget.

I forlængelse af vedtagelse af forslag 5, skal det gøres klart på DUFs

hjemmeside, at klageadgangen er besluttet andetsteds (Finansministeriet).

11. Orientering om principper for DUFs sagsbehandling

Formanden indledte punktet og gav ordet til Morten E.G. Jørgensen, som
orienterede om det.
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Principperne har været forbi de enkelte bevillingsudvalg, og har været
drøftet grundigt i FU.

På baggrund af drøftelser i forretningsudvalget, er de kommet frem til, at
det ikke vil give mening at vedtage dissiderede principper for DUFs
sagsbehandling.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Fordelingsbudget

Styrelsen besluttede at mailbehandle vedtagelsen af fordelingsbudgettet og
taksbilaget. I tilfælde af vedtagelse oversendes det herefter til
tipsungdomsnævnet til godkendelse.
Opdateret efter mailbehandling:

Styrelsen vedtog fordelingsbudget og takstbilag pr. 17. juni 2019.

13. Orientering om DUF regnskab 2018

Formanden indledte punktet, og noterede sig at resultatet er endt med et
overskud. Det er positivt.

DUFs regnskab gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Styrelsen
tog det til efterretning.

14. Orientering om tipsregnskab

Formanden indledte punktet, og der blev orienteret kort mundtligt på
baggrund af bilaget. Styrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Opfølgning på udtalelse fra delegeretmøde ”Alle unge fra

partnerskabslande skal have mulighed for at besøge Danmark.”

Formanden indledte punktet, og gav ordet videre til Morten E.G. Jørgensen,
som redegjorde for det hidtidige arbejde for at imødekomme
delegeretmødebeslutningen.
Det gav anledning til en drøftelse i styrelsen, hvor hovedpointerne var:
-

Der var ros til sekretariatets foreløbige arbejde med at fremme

dagsorden, og det blev understreget, at problemstillingen omkring

visum gerne fortsat må blive påpeget på diverse møder med relevante
ministerier

Side 8

-

For de kirkelige organisationer, kan det være vanskeligt at benytte sig

af en ”Red carpet ordning” qua deres størrelse som organisationer (at de
ikke er store nok).
-

KFUM og K konkret, har oplevet at der for dem, er kommet en fin

ordning. Det kunne være godt at få delt de gode erfaringer på tværs af
paraplyen.
-

Det er vigtigt at understrege, at formålet med beslutningen ikke er, at
DUF skal have visumreglerne ændret, men at finde en pragmatisk
løsning på de konkrete udfordringer.

-

En kontaktperson fra udlændingestyrelsen (Henning-model) vil være
godt for organisationerne.

16. Samarbejde med Villumfonden

Formanden indledte punktet, og åbnede for en drøftelse i styrelsen.
Der var ros til, at kontakten er blevet skabt. Dette er rettidig omhu ift.
fremtidens arbejdsmarked.

Det blev præciseret, at det er i 2019, at puljen er planlagt til at skulle åbne.
Styrelsen vedtog at indgå i samarbejdet.
17. Eventuelt
MO logoerne på væggen i den store mødesal ønskes sat i korrekt alfabetisk
rækkefølge.

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen opfordrede hele styrelsen til at deltage i FHs
sangaften på Folkemødet.

Ramus Kjær Slot opfordrede alle til at være med i den fælles fb tråd på
Folkemødet.

Således opfattet,

Morten Østergaard Sørensen
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