REFERAT
Styrelsesmøde 29-09-2019
Tilstede: Chris Holst Preuss, Christian Bylund, Christine Ravn Lund, Clara
Halvorsen, Frederik Vad Nielsen, Gitte Kjær Petersen, Ida Marie Garder

(suppleant for Cecilie Føns Stelmer), Jonas V. Zimsen, Lucas Skræddergaard,
Martin Thing, Mathias Green, Morten Stubkjær, Nicolai Boysen, Rasmus
Kjeldsmark Jakobsen, Rasmus Kjær Slot og Thor Ekberg Bonde

Tilstede fra sekretariatet: Frederik Fredslund-Andersen, Jakob Sørensen,
Jesper Kejlhof, Merle Singer-Lippert og Rie Ljungman (under punkt 3)

Afbud: Cecilie Føns Stelmer, Jens Malskær, Katrine Seier, Søren Bøllingtoft
Knudsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. Center for Demokrati og Dannelse

4. Temapolitisk drøftelse til delegeretmøde 2019
5. Samværspolitik til delegeretmøde 2019
6. Skriftlig årsberetning 2019
7. Budget 2020

8. Nyt medlem af tipsudvalget

9. Årsplan 2020 til orientering

10. Drøftelse om ligestillingspolitik
11. Eventuelt

Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet.
Dagsorden blev godkendt.
2. Generel orientering

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

Villum Fonden har godkendt science puljen og den endelige ramme,
hvor DUF foreløbig får tildelt 1 million kr. for det første år. I løbet

af de næste uger bliver samarbejdet offentligtgjort og puljen åbnet.

Ultimo 2020 bliver puljen evalueret af både DUF og Villum Fonden,
og det videre forløb og puljens størrelse vil blive drøftet.
•

FH har i denne uge bekræftet, at FH gerne vil fortsætte sit

engagement i Demokratiets Dag, og dermed støtte projektet med
250.000 kroner i 2020, hvilket giver os mulighed for at fortsætte
projektet på nuværende niveau.
•

DUF har fået godkendt vores ansøgning i Online @lliancen til forsat
udbredelse af vores projekt Ekstremt Demokratisk, som vi laver i
samarbejde med C;ntact. Vi har fået støtte til at lave 35

forestillinger mere i udsatte områder, og så har vi fået støtte til et
eksperimentere med at gennemføre forestillingen i 10-15 særligt
udsatte institutioner, som eksempelvis fængsler eller lukkede

ungdomsinstitutioner. Dermed rammer vi cirka yderligere 3500
unge, udover de 7.000 der allerede har set forestillingen.
3. Center for Demokrati og Dannelse

Formanden introducerede punktet og fulgte op på drøftelser om struktur og
implementering fra styrelsesseminaret. Formandagen gav ordet til Frederik
Fredslund fra sekretariatet, som åbnede for drøftelsen.

Der var generel opbakning til at udskrive en navnekonkurrence om centeret
navn, som også aktivt promoverer centeret. Styrelsen udpegede et

dommerpanel bestående af Cecilie Føns Stelmer, Christine Ravn Lund,
Clara Halvorsen, Frederik Vad og Rasmus Kjær Slot.
Fra drøftelsen var hovedpointerne:
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•

Undgå intern konkurrence i paraplyen ved at udbyde de samme
uddannelsestilbud. Centeret skal bidrage med noget mere, end
det DUF kan alene. Undersøge, hvad det konkrete handlerum
for centeret er og hvor efterspørgslen ligger. Det er en

udviklingsopgave, hvor der de fælles snitflader er. Evt. se på
hvordan undervisere fra MO’er kan være del af centeret.
•

Konkret kan centeret give nemmere tilgang til uddannelser for
grupperinger, som ikke selv tilbyder uddannelser. Undersøge
muligheden for at MO’er kan låne lokaler til egne
arrangementer,

•

Drøftelse om DUF skal lægge egne uddannelser over i centeret,
særligt ud fra et fremtidsperspektiv. Hvorvidt DUF skal være
indblandet om nogle år?

•

Enighed omkring at centeret skal have fokus på det, som DUF
ikke formår at gøre alene. Målgruppen for centeret skal også
være de unge, som lige nu står udenfor den demokratiske

samtale. Den ambition er svært at indfri, men centeret kan prøve
skabe netværk og bygge broer blandt alle slags unge. Ønske om

at sænke barrierer og evt. etablere tilskudsordninger, så alle kan
have råd til uddannelser på centeret.
•

Ambition om at skabe et inspirerende miljø og mødested

mellem foreningsaktive og dem som ikke er aktive, hvor der kan
skabes netværk og rum til samtale.
•

Forslag om at centeret også skal leve ude i landet, så

demokratiet rykker ud af huset og møder de unge, hvor de er.
•

Forslag om at finde de stærke partnerskaber og

ressourcepersoner ud i samfundet for at sænke barrierer.
•

Kernen i samarbejdet for centeret skal være demokratiets
tilstand og ikke salg af uddannelsestilbud.

•

Undgå konkurrence og overvej, hvad samspillet mellem DUF,
Ungdomsøen og centeret er.

Styrelsen genbesøger projektet løbende gennem strategiperioden.
4. Temapolitisk drøftelse til delegeretmøde 2019 (klimapapir)

Formanden introducerede punktet og lagde vægt på, at der var tale om en
åben drøftelse om papiret, hvor både konkrete ændringsforslag og
overordnede kommentarer var velkomne.

Formanden åbnede for en drøftelse af det skriftlige bilag til punktet.
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Fra drøftelsen var hovedpointerne:
•

Generel opbakning til den overordnede ramme og ros til at prøve at
skabe et inkluderende papir, hvor hele paraplyen kan være med.

•

Et bredt ønske om at tilføje fokus på foreningslivet og hvor DUF

selv kan være katalysator for forandring. Efterspørgsel på at gøre
papiret specifikt på unges, foreningslivets og DUFs rolle.
•

Ønske om at gøre den indledende tekst mere positivt for at undgå at
tale ind i frustration og angst, men derimod give fremtidshåb.

Tilføje nogle linjer om den positiv omstilling og den bevægelse, som
vi ser i verden, fordi det er her foreningslivet kan skabe et rum for
handling og mindske angsten.
•

Forslag om at tilføje en sætning om generationskontrakten efter
afsnittet om det globale syd i linje 15-16 under udfordringen.

•
•

Enighed om at slettet ”regeringen” i linje 28.

Drøftelse om klima som integreret del i alle uddannelsestrin i linje
57-58, hvorvidt klima er lige relevant for alle uddannelser. Måske

skal vi differentiere, men som ungdom kan vi kræve nytænkning på
alle fagområder. Forslag om at tilføje en formulering om lokal

selvbestemmelse, så fagfolk selv kan beslutte, hvordan man agerer
bæredygtigt i sin faglighed. Forslag om at rette betegnelsen klima
til bæredygtighed.
•

Drøftelse om afgifter i linje 60-63, som kredsede om

ambitionsniveau og detaljeringsgrad. Afsnittet er meget konkret,

hvilket der efterspørges, men ikke alle ungdomspartier kan se sig i
det. Derfor et ønske om at have fokus på de brede politiske linjer.

Forslag om at vi skal have ungdommens perspektiv på reguleringer
på klimaområdet, altså at unge ikke skal have ringere vilkår.
•

Drøftelse om hvorvidt linje 65-67 er for konkret.

På baggrund af drøftelserne skriver Clara Halvorsen et afsnit om

foreningslivets muligheder og Chris Preuss skriver et afsnit om DUFs rolle
og ansvar i klimadiskussionen.

Det tilrettede klimapapir behandles igen i styrelsen på næste møde den 23.
oktober 2019. Papiret sendes ud til styrelsen hurtigst muligt efter
behandling på forretningsudvalgsmødet den 9.oktober.
5. Samværspolitik til delegeretmøde

Formanden orienterede om samværspolitikken, som

delegeretmødearbejdsgruppen har skrevet og åbnede for bemærkninger af
det skriftlige bilag.
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Fra drøftelsen var hovedpointerne:
•

Drøftelse om formuleringen omkring alkoholkultur og om alkohol
skulle tones ned i samværspolitikken.

•

Drøftelse hvorvidt ansvaret for sanktioner ligger i styrelsen og
forretningsudvalget, samt antal tillidspersoner.

•

Enighed om at tillidspersoner skal være repræsentanter fra begge
køn, at de er synlige og frivilligt ønsker at varetage posten.

•

Drøftelse om hvorvidt tillidspersonerne skal være ædru hele
aftenen.

Styrelsen vedtog at ændre betegnelsen tillidspersoner til tryghedsværter,
samt at tryghedsværterne ikke må være beruset. Forretningsudvalget
indstiller mindst 2, men gerne 4 personer, som gerne vil være
tryghedsværter.

På baggrund af drøftelsen tilretter Jonas Zimsen samværspolitikken, som

sendes i mailbehandling mandag den 30. september pga. den korte tidsfrist
til delegeretmødet.

6. Skriftlig årsberetning 2019

Formanden indledte punktet, og åbnede for en drøftelse i styrelsen.
Bemærkninger til årsberetningen:
•
•

Overordnet ros til beretningen

Opfordring til generelt at se navnelisterne igennem og udskrive
forkortelser

•
•

På side 12-13 skal Frederik Vad tilføjes

Ændring af LO-Ungdom til Fagbevægelsens Ungdom, Elever,
Lærlinge og Studerende

•
•

Ændring af FDF til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

På side 1 under Verdensmålsakademi er det kun 50 unge, som i 2020
kan komme på akademiet

•
•

På side 18 under Råd for Børns Læring deltager kun Chris Preuss
Ønske om at formanden i sin mundtlige beretning fremhæver de
nedslående tal fra Demokratiets Dag

Med ovenstående ændringer vedtog styrelsen årsberetningen.
7. Budget 2020

Formanden indledte punktet, og gav ordet videre til administrationschef
Jesper Kejlhof, som svarede på spørgsmål fra styrelsen.
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Styrelsen indstiller budgettet til vedtagelse på delegeretmøde.
8. Nyt medlem af tipsudvalget

Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger.
Styrelsen udpeger Alexander Grandt Petersen fra DSU til tipsudvalget.
9. Årsplan 2020

Formanden indledte punktet.
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Drøftelse om ligestillingspolitik
Formanden indledte punktet og gav en mundtlig præsentation af de

forskellige emner i ligestillingspolitikken, som er under udarbejdelse.
Bemærkninger under de forskellige emner var:
•

Alderssvarende seksualundervisningen: inddrage følelsesbilledet og
et mere mangfoldigt billede om samtykke & grænser i tillæg til

biologisk seksualundervisning. Ønske om obligatorisk undervisning
og opkvalificerer pensum på læreruddannelse.
•

Digitale rettigheder: Kvinder deltager mindre, forslag om nationalt
og internationalt fokus.

•

Ligestillet arbejdsmarked: Lige barsel til mænd og kvinder ved at

hæve barselsrefusionen, barsel for iværksættere. Opmærksomhed på
at kønskvoter kan skabe stor uenighed, men DUF kan støtte op om

mentorordninger. Forslag om at nævne kønsopdelt uddannelsesvalg,
hvor der skal fjernes barrierer for at nå lige muligheder. Forslag om
at nævne anonymiserede jobansøgninger.
•

Kønsbaseret vold: Ønske om også at fokusere på psykisk vold
udover fysisk vold.

•

Ligestilling på sundhedsområdet: Et område, hvor mænd er
dårligere stillet. Ønske om at tilføje, at Danmarks også skal
prioritere kvindelige basisundersøgelser.

•

Marginaliserede unges rettigheder: Drøftelse om at have
proportionerne for disse udfordringer for øje, evt. tilføje
kønsneutrale CPR-numre.

•

Ligestilling internt i DUF: Understrege diversitet i køn, uddannelse
og MO’er. Tilføje at vi ved arrangementer har kønsperspektivet for
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øje. Det er vores opgave at være opmærksom og monitorere vores
egne muligheder.

På baggrund af drøftelserne skriver formanden videre på et udkast til

ligestillingspapiret, som behandles på næste styrelsesmøde den 23.oktober.
11. Eventuelt
Clara orienterede om 2030-panelet, hvor Kristian Jensen er blevet formand

for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene for Bæredygtig
Udvikling. Netværket er i en afventende position ift. et større udbud, men
Clara holder verdensmålsgruppen opdateret.

Christine udtrykte ønske om at referaterne fra foregående Styrelses- og
Forretningsudvalgsmøde lægges op i First Agenda sammen med
dagsordenen.

Formanden orienterede om at styrelseskandidater, som ønsker at komme

med i det trykte delegeretmødehæfte, skal have deres MO’er til at indsende
formularen på hjemmesiden inden den 10. oktober. Indstilles man derefter,
bliver man trykt i tillægshæftet.

Sekretariatet opfordrede styrelsen til at deltage i DUFs kommende

arrangementer, Brexit fyraftensmøde den 1.oktober og paneldebat med Djøf
om Magt og Mistillid den 7.oktober.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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