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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet.
Dagsorden blev godkendt.
Styrelsen vedtog to ændringsforslag vedrørende referatet fra styrelsesmødet
den 23.oktober 2019. Ændringerne vedrører dagsordenpunkt 4 om
ligestillingspapiret, herunder linje 77 og linje 129.
2. Generel orientering

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

Han har været i Stockholm den 30.oktober til møde med de nordiske
statsministre for at diskuter klima.

•

Han har været til Marienborgmøde om biodiversitet med

statsministeren og har herunder talt om adgang til naturen.
•

Tipsudvalget har uddelt midler og der har herefter været en del

opmærksomhed omkring afgørelsen for IMCC. IMCC har haft et

indlæg i Altinget, som formanden har haft mulighed for at svare på i
et separat indlæg.
•

Forretningsudvalget har udpeget ungdomsdelegaterne. Ift.

afrapporteringen fra ungdomsdelegaterne er styrelsen er inviteret til
julestue den 16.december.

Formanden gav derudover en status på Center for Demokrati og Dannelse,
hvor der er gennemført en lytterunde blandt en række af DUF’s
medlemsorganisationer og andre aktører, der er inviteret til en

udviklingsworkshop på Krogerup Højskole i december 2019, udarbejdet en
ansøgning til Nordea-fonden, etableret kontakt til andre aktører og øvrige
fonde og udskrevet en navnekonkurrence.

Der var ingen bemærkning til de skriftlige orienteringer, som blev udsendt
forud for mødet af hensyn til tidsplanen.
3. Processen for Ungestrategien

Formanden introducerede punktet, og åbnede for drøftelsen ud fra de tre
spørgsmål i coveret.
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Hovedpointerne fra drøftelserne var:
-

-

-

Ros til den stærke og tidlige politiske forankring af projektet.
Opbakning til ideudviklingsgruppen og det forpligtende

samarbejde. Vigtigt at gøre rammerne og forventninger til

medlemmerne i gruppen klar fra start, så flere kan være med.

Det blev bemærket, at vi er ambitiøse i at involvere både eksterne og
interne aktører i projektet. Vigtigt at vi er afklaret, om vi laver
projektet til ekstern og/eller intern brug.

Der blev drøftet et ønske om at supplere med et åbent format for

mere løse bidrag, så man også får synspunkter med fra dem, som

ikke er eksperter og kan forpligte sig til en arbejdsgruppe. Svært at
finde det rette format for denne inddragelse, fx dialogmøder eller

høringer. Der blev bl.a. forslået en åben workshop med inspiration
fra den som holdes på Krogerup i december for Centeret. Det blev
dog også understreget, at vi skal have realistisk i forventninger til
fremmøde til disse åbne arrangementer.

Styrelsen vedtog procesplanen for ungestrategien med ovenstående
bemærkninger.

4. Demokrati som livsform

Formanden introducerede punktet og åbnede for drøftelsen.
Hovedpointerne fra drøftelserne var:
-

Ift. til dialogmøderne er er vigtig, at de meldes ud i god tid. Hellere

-

Ift. kommunikationen skal vi proaktivt italesætte, at demokrati

-

skyde processen for at alle kan være med.

leves på rigtig mange forskellige måde. Brug gerne deltagernes egne
ord og beskrivelser af, hvordan demokrati leves.

Ønske om at vi kalder det ”projekt” for demokrati som livsform i

vores kommunikation for at undgå misforståelser, da DUF jo også
arbejder med demokrati som livsform på mange forskellige måder

-

og det ikke er begrænset til dette ene projekt.

Ift. formidlingen var der et ønske om også at evaluere formidlingen,
herunder hvorvidt projektet fungerede, skabte værdi og gav mening
for aktørerne. Der er vigtig læring i disse typer projekter, så derfor

ønsket om et ekstra lag opfølgning. Det blev nævnt, at evalueringen

dog ikke skal måle, men nærmere skal være refleksion og tænkning.
Styrelsen vedtog projektforslaget.
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5. Indkomne forslag og udtalelser til Delegeretmøde

Formanden indledte punktet og gennemgik de indkomne dokumenter.
forskelle dokumenter.

Forslaget fra Dyrenes Alliance blev drøftet på sidste styrelsesmøde og der
var blot en bemærkning om, at vi skal opfordre vores MO’er til at søge
Tuborg Fondets pulje om verdensmål.

Ift. ændringsforslag til klimapapiret fra samrådsorganisationerne blev det
fremhævet, at forslagets motivation er at vi skal være ambitiøse.

Der foregik en kort drøftelse af udtalelsen fra elev- og studenterbevægelsen.
Udtalelsen handler bl.a. om adgang til foreningslivet og vilkår for frivillige.

Bekymringen om begrænsning af frivilligt engagement deles. Udtalelsen er
dog også meget specifikt på nogle punkter og er koblet til nogle meget

politiske emner, som en del medlemmer har modsatte holdninger af, og
derved ikke kan se sig selv i, at DUF skal mene. Styrelsen ser frem til
drøftelsen på delegeretmødet.

Der er ikke indsendt eller trukket flere kandidaturer. Alle kandidater burde
have modtaget informationer om tale og fotografering.
6. Forslag til forretningsorden DM2019

Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger.
Der var en kort drøftelse om hvorvidt fristen kunne ligge endnu tidligere

for at sikre en god proces, men af hensyn til formøder holdes der fast i en
frist kl 10.

Styrelsen vedtog at indstille ændringsforslaget til delegeretmødet.
7. Demokratikommissionen: Lanceringsplan for betænkning
Formanden indledte punktet, og åbnede for bemærkninger.

Der blev udtrykt generel opbakning til lanceringsplanen, herunder fremsat
ønske om at styrelsen ser den færdige betænkningen. Derudover var det
spørgsmål om andre aktørers ansvar og opfølgning på

demokratikommissionens arbejde, hvor formanden understregede, at der

arbejdes for at skabe forpligtende samarbejde på tværs af kommissionens
medlemmer.
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Styrelsen tog orienteringen om demokratikommissionens lanceringsplan til
efterretning.

8. Orientering om DUFs uddannelser

Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger.
Styrelsen ønsker at datoer for uddannelser sendes ud i god tid for at alle har
mulighed for at deltage. Derudover var der et spørgsmål angående netværk
for udvekslingskonsulenter, hvor teksten rettes til.

Styrelsen tog oversigten over uddannelser til efterretning.
9. Eventuelt
Clara orienterede om DUF beholder pladsen i 2030-panelet. Højskolerne og
Danske Regioner har også fået en plads.

Mødet var afslutning på denne styrelses mandatperiode og der blev sagt tak
for det gode samarbejde i de sidste to år.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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