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Styrelsesmøde 27-10-2021 

 
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Ida Marie Garder, Rasmus 
Ladegaard Slot, Lucas Skræddergaard, Caroline Erup Friis, Nikolaj Oksen, 
Frederik Enevoldsen, Lukas Kaarby, Pernille Madsen, Thor Ekberg Bonde, 
Katrine Seier og Philip Longos Winkel 
 
Afbud: Clara Halvorsen, Frederikke Nørring Levison, Mathias Green, 
Troels Andersen Boe, Martin Flindt Nielsen, Frederik Vad 
 
Tilstede fra sekretariatet: Louise Juul Jensen, Merle Singer-Lippert, Julie 
Kjer Haukohl, Signe Bo (under punkt 5-6), Daniel Honoré Jensen (under 
punkt 1 og 4), Benjamin Frimand Meier (under punkt 3) 
 
Derudover deltog ungdomsdelegaterne under punkt 3: Malene Bentsen 
Laursen, Frida Ravn Rosling, Nicklas Hakmann Petersen,  
Emma Susanna Turkki, Nadia Gullestrup Christensen, Anne Sophie 
Lyskjær Noer, Stine Bang Larsen 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Revidering af ungdomsdelegaternes mandatpapirer 
4. Den Ny Demokratifond 2023-2025 
5. Revidering af DUFs samværspolitik 
6. Folk – mødested for demokrati og dannelse 
7. Katrine fortæller om monitoreringsrejsen til Cameroun 
8. Budget 2022 – 2. behandling 
9. Materiale til delegeretmøde - 2. behandling 
10. Indsupplering til initiativstøtteudvalget 
11. Eventuelt  
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget 
Ungdommen er ikke de sløvede sind. Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Formanden orienterede om følgende: 

- Skolevalget er blevet afsluttet med i alt 359 debatter på over 800 
tilmeldte skoler. Det er flot og stor tak til ungpol for det flotte 
arbejde. De foreløbige tilbagemeldinger vider, at langt flertallet af 
debatterne er forløb godt, men der har desværre også været to 
kritiske henvendelse. Alle erfaringer indgår i evalueringen med hhv. 
Folketinget og Undervisningsministeriet og med de 
ungdomspolitiske organisationer. På den baggrund vil der blive 
lavet en samlet evaluering til styrelsen.  

- Han har deltaget i et skolevalgsbesøg med statsministeren under 
undervisningsforløbet, samt åbnet skolevalget om torsdag sammen 
med undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil. DUF har 
desuden haft forskellige folketingspolitikere ude og besøge lokale 
skolevalgsdebatter over hele landet. 

- Han har deltaget i debat i Radio Loud om skolevalget og deltagelse i 
en debat på P1 om chikane.  

- DUF har været med til en DR historie om unge kandidater til KV21, 
herunder har han deltaget i program i P4 og deltaget i DR.dk 
liveblog om chikane af unge kandidater. 

- Både Christine og ham har deltaget i ViFo konference. 
- Han har deltaget i styregruppemøde i AUMF. 
- Han har orienterede om at FU i sidste uge har drøftet AUMF, som 

afsluttes i år. Men DUF fortsætter dialogen med Tuborgfondet om 
en bevilling til forundersøgelse om en ny indsats omkring inklusion 
affødte af resultaterne i AUMF i de første måneder af 2022. 
Styrelsen involveres i resultaterne af forundersøgelsen i den ny 
styrelsesperiode.  

- Han har deltaget i møde med Ungdomsbureauet. 
- Han har deltaget i Venstres Landsmøde. 
- Han har deltaget i møde med EsportDanmark. Der blev spurgt ind 

til dette møde og formanden uddybede. 
- Formandskabet har deltaget i sommerpuljemøde og 

aktivitetspuljemøde, hvor der er penge tilbage efter uddeling af 
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bevillinger. Desuden har formandskabet deltaget i det store 
tipsudvalgsmøde i dag. 

- DUF har sammen med Allianssi fra Finland og The Estonian 
National Youth Council fået en bevilling fra ERASMUS+, hvor DUF 
modtager ca. 250.000 kroner om året fra 2022-2024 til et projekt, som 
styrker og udvikler ungdomsdelegatprogrammer i de tre lande og 
rundt i verden. 

 
Næstforkvinden orienterede om, at hun har givet indspark til en 
demokratihåndbog, været med til uddeling af årets danske taler og til en ny 
park i Nordhavn. 
 
Generalsekretæren orienterede om at der med Cathrine Næsby er blevet 
ansat en ny chef i afdelingen for Jura og Forvaltning på sekretariatet. 
 
3. Revidering af ungdomsdelegaternes mandatpapirer 
Formanden indledte punktet og sagde velkommen til ungdomsdelegaterne, 
som deltog i drøftelsen under dette dagsordenspunkt. 
 
Under den generelle drøftelse om opdatering af mandatpapirerne blev der 
sagt stor tak til ungdomsdelegaternes ændringsforslag og deres indsats i 
FN. Det blev desuden understreget, at ungdomsdelegaterne også løbende 
under deres arbejde kan henvende sig til styrelsen om at udvikle nye 
holdninger eller udvikle eksisterende. 
Desuden blev der forslået, at sekretariatet udarbejder et arbejdsredskab til 
delegaterne, som giver overblik over de generelle holdninger på tværs af 
mandatområderne. 
 
Styrelsen behandlede først ændringsforslag til papiret ”DUFs holdning til 
det internationale ungdomsarbejde med Verdensmål og 
menneskerettigheder”: 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Emma Turkki 
Linje: 8 og 68-69 
 
Nuværende:  
- i linje 8: fra klimaforandringerne bremses   
- i linje 68-69 fra: De internationale aftaler, der beskytter sårbare gruppers 
rettigheder, skal tage højde for 69 miljømæssige effekter samt følgerne af 
klimaforandringerne  
 
Ændres til:  
- i linje 8: til klimaforandringerne og biodiversitetens uddøende bremses. 
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- i linje 68-69: til De internationale aftaler, der beskytter sårbare gruppers 
rettigheder, skal tage højde for miljømæssige effekter samt følgerne af 
klimaforandringerne og biodiversitetens nedgang.  
 
Motivation:  Det er lavet før biodiversitet blev tilføjet til Klima og miljøs 
mandat, og derfor er det ikke nævnt. Så jeg vil foreslå at det tilføjes 2 steder. 
 

 
Forslaget blev vedtaget med en sproglig rettelse, hvor biodiversitetens uddøende 
ændres til biodiversitetens uddøen. 

 
Styrelsen behandlede herefter papiret ” DUFs holdning til det 
internationale ungdomsarbejde med Demokrati og  
Partnerskaber”: 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Malene Bentsen og Frida Ravn Rosling 
Linje:  92-100 
 
Nuværende: 
Sikre unges deltagelse ved valg 
De fleste lande i verden praktiserer valghandlinger, men det er meget forskelligt 
fra land til land, hvor gode forudsætninger disse valghandlinger skaber for unges 
deltagelse. Derfor mener DUF at: 

● Det bør være så tilgængeligt som overhovedet muligt for unge at deltage 
samt opstille ved valg. I denne sammenhæng er det relevant at se på 
valgretsalder, men også de administrative krav, herunder 
vælgerregistrering, økonomiske vilkår, geografi mv. 

● Det skal være så let som muligt for unge selv at stille op og blive valgt 
● Unge skal undervises og socialiseres ind i en valgtradition og derfor skal 

der gøres en særlig indsats for at mobilisere unge ved valg, eksempelvis 
gennem initiativer som Skolevalg. 

 
Ændres til: 
 
Sikre den brede ungdoms deltagelse ved valg 
De fleste lande i verden praktiserer valghandlinger, men det er meget forskelligt 
fra land til land, hvor gode forudsætninger disse valghandlinger skaber for 
unges, inklusiv unge kvinders og unge minoritetspersoners deltagelse. Derfor 
mener DUF at: 

● Det bør være så tilgængeligt som overhovedet muligt for unge, inklusiv 
unge kvinders og unge minoritetspersoner, at deltage samt opstille ved 
valg. I denne sammenhæng er det relevant at se på valgretsalder, men 
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også de administrative krav, herunder vælgerregistrering, økonomiske 
vilkår, geografi mv. 

● Det skal være så let som muligt for unge, inklusiv unge kvinder og unge 
minoritetspersoner, selv at stille op og blive valgt 

● Unge skal undervises og socialiseres ind i en valgtradition og derfor skal 
der gøres en særlig indsats for at mobilisere unge ved valg, herunder 
med fokus på unge med lav demokratisk selvtillid, eksempelvis 
gennem initiativer som Skolevalg. 

  
Motivation:  
Valgdeltagelse samt opstilling til valg af unge kandidater er essentielt for et 
sundt og bæredygtigt demokrati. Her er det dog meget relevant at forholde sig til 
intersektionalitet, nemlig det at bestemte andre karakteristika også gør det mere 
sandsynligt at du stemmer eller selv opstilles. 
Som ungdomsdelegater oplever vi et behov for at snakke om demokratiske 
rettigheder mere bredt end udelukkende fokuseret på ungdommen. Dette 
skyldes, at ungeinklusion i forvejen er på alles læber og det nu er relevant at 
lægge yderligere fokus på bredden. Desuden oplever vi, at kvinders og 
minoriteters demokratiske rettigheder negligeres eller slet ikke bliver nævnt i 
mange af de debatter vi deltager i, og det ville derfor være positivt at stå på et 
stærkere mandat i forhold til at fremhæve disse grupper som ekstra udsatte. 
 
Vi er dog i tvivl om hvorvidt “inklusiv unge kvinder og unge 
minoritetspersoner(s)” skal nævnes hver gang der refereres til unge eller om det 
er tilstrækkeligt at tilføjelsen laves i beskrivelsen og overskriften, og at det det 
dermed er underforstået i de to næste afsnit. 
 
Herudover har vi tilføjet linjen om fokus specifikt på demokratisk selvtillid, da vi 
mener der er et behov for at distinktere mellem forskellige ungegrupper. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 2 indsendt af Malene Bentsen og Frida Ravn Rosling 
Linje:  92-100 
[BORTFALDER VED VEDTAGELSE AF ÆF1] 
 
Nuværende: 
Sikre unges deltagelse ved valg 
De fleste lande i verden praktiserer valghandlinger, men det er meget forskelligt 
fra land til land, hvor gode forudsætninger disse valghandlinger skaber for unges 
deltagelse. Derfor mener DUF at: 

● Det bør være så tilgængeligt som overhovedet muligt for unge at deltage 
samt opstille ved valg. I denne sammenhæng er det relevant at se på 
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valgretsalder, men også de administrative krav, herunder 
vælgerregistrering, økonomiske vilkår, geografi mv. 

● Det skal være så let som muligt for unge selv at stille op og blive valgt 
● Unge skal undervises og socialiseres ind i en valgtradition og derfor skal 

der gøres en særlig indsats for at mobilisere unge ved valg, eksempelvis 
gennem initiativer som Skolevalg. 

 
Ændres til: 
 
Sikre den brede ungdoms deltagelse ved valg 
De fleste lande i verden praktiserer valghandlinger, men det er meget forskelligt 
fra land til land, hvor gode forudsætninger disse valghandlinger skaber for 
unges, inklusiv unge kvinders og unge minoritetspersoners deltagelse. Derfor 
mener DUF at: 

● Det bør være så tilgængeligt som overhovedet muligt for unge at deltage 
samt opstille ved valg. I denne sammenhæng er det relevant at se på 
valgretsalder, men også de administrative krav, herunder 
vælgerregistrering, økonomiske vilkår, geografi mv. 

● Det skal være så let som muligt for unge selv at stille op og blive valgt 
● Unge skal undervises og socialiseres ind i en valgtradition og derfor skal 

der gøres en særlig indsats for at mobilisere unge ved valg, herunder 
med fokus på unge med lav demokratisk selvtillid, eksempelvis gennem 
initiativer som Skolevalg. 

  
Motivation:  
Valgdeltagelse samt opstilling til valg af unge kandidater er essentielt for et 
sundt og bæredygtigt demokrati. Her er det dog meget relevant at forholde sig til 
intersektionalitet, nemlig det at bestemte andre karakteristika også gør det mere 
sandsynligt at du stemmer eller selv opstilles. 
Som ungdomsdelegater oplever vi et behov for at snakke om demokratiske 
rettigheder mere bredt end udelukkende fokuseret på ungdommen. Dette 
skyldes, at ungeinklusion i forvejen er på alles læber og det nu er relevant at 
lægge yderligere fokus på bredden. Desuden oplever vi, at kvinders og 
minoriteters demokratiske rettigheder negligeres eller slet ikke bliver nævnt i 
mange af de debatter vi deltager i, og det ville derfor være positivt at stå på et 
stærkere mandat i forhold til at fremhæve disse grupper som ekstra udsatte. 
 
Vi er dog i tvivl om hvorvidt “inklusiv unge kvinder og unge 
minoritetspersoner(s)” skal nævnes hver gang der refereres til unge eller om det 
er tilstrækkeligt at tilføjelsen laves i beskrivelsen og overskriften, og at det det 
dermed er underforstået i de to næste afsnit. 
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Herudover har vi tilføjet linjen om fokus specifikt på demokratisk selvtillid, da vi 
mener der er et behov for at distinktere mellem forskellige ungegrupper. 
 
Forslag frafalder, da ÆF1 blev vedtaget. 

 
Ændringsforslag 3 indsendt af Malene Bentsen og Frida Ravn Rosling 
Linje: 109 
 
Nuværende: 
 
Ændres til: TILFØJES: 
 
Det offentlige rum må ikke begrænses 
Overalt i verden ser vi at unge står forrest i kampene for at forbedre og forandre 
de samfund de lever i. Desværre oplever vi også et pres på civilsamfundets 
råderum, og at forsamlings- og ytringsfriheden i mange lande begrænses, 
hvorfor deltagelse i sociale bevægelser er forbundet med en øget risiko at blive 
udsat for vold, fængsling eller forfølgelse. Denne risiko er yderligere forhøjet for 
unge, der ofte har begrænsede økonomiske midler og en lavere social status i 
samfundet. Dette forstærkes endvidere hvis man også er minoritetsperson. Hos 
DUF betragter vi muligheden for at alle kan udtrykke deres holdninger offentligt 
og forsamles om dette, som en essentiel del af demokratiet. Derfor mener DUF: 

● Alle lande skal sikre civilsamfundets råderum samt unges ret til og 
mulighed for at kunne forsamles og ytre deres holdninger. 

● FN, Danmark og andre medlemsstater skal sige fra over for stater, der 
med vold eller andre midler presser forsamlings- og ytringsfriheden, og 
støtte unge i deres ret til at forsamles i sociale bevægelser. 

● Uorganiserede ungdomsbevægelser skal sikres gode betingelser, og ses 
som en partner for det organiserede civilsamfund i arbejdet for 
udvikling og demokrati. 

 
Motivation:  
Vi synes der mangler noget tekst i mandatpapiret på området for civic space og 
sociale bevægelser. Det er lige nu en meget aktuel dagsorden i forhold til det der 
sker i Hong Kong og Belarus, og der er et behov for, at stater, FN og lignende 
institutioner først og fremmest støtter de unge aktivister. Der opstår desuden 
flere globale sociale bevægelser blandt ungdommen, der er mere uorganiserede 
end det traditionelle foreningsliv, og der er et behov for at disse bevægelsers 
rettigheder sikres samt at der sikres muligheder for at støtte bevægelserne. 
Vi kan ikke undgå at skulle tale om dette emne, og har brug for at vi I vores 
mandat mener noget om det, så her er vores oplæg.  
 
Vi opfordrer til at indsætte dette på linje 109, da der så kommer noget bredt om 
rettigheder i forhold til civic space inden mandatpapiret derefter konkret 
addresserer fx nationale ungeråd og udbredelse af ungdomsdelegatprogrammet. 



 

 

 

Side 8 

 
 
I drøftelsen af dette ændringsforslag var stor opbakning til at tilføje et afsnit om 
civic space, men der pågik en drøftelse om den sidste bullet og kampen for 
uorganiserede ungebevægelse. Der blev på baggrund af drøftelsen fremstillet et 
ændringsforslag til ændringsforslaget på mødet. 
 
ÆF til ÆF3, sidste bullet: 

● Ungdomsbevægelser skal sikres gode betingelser i arbejdet for udvikling 
og demokrati, både de organiserede og uorganiserede bevægelser. 

 
Ændringsforslaget til ændringsforslaget blev vedtaget. 
 
Forslaget blev vedtaget med en sproglig rettelse, hvor oversættelsen af civic space 
det ændres fra ”det offentlige rum” til ”civilsamfundets råderum”. 

 
Ændringsforslag 4 indsendt af Malene Bentsen og Frida Ravn Rosling 
Linje: 41 
 
Nuværende: 
EU og FN skal fordømme når enkelte eller grupper af unges rettigheder trædes 
under fode. 
 
Ændres til:  
EU og FN skal fordømme når enkelte eller gruppers rettigheder trædes under 
fode. 
 
Motivation:  
I vores arbejde oplever vi et behov for også at kunne tale for og stå fast på 
demokratiske principper og rettigheder mere bredt end kun i forhold til unge. 
Afsnittet linjen står i referer bredt til personlige demokratiske 
frihedsrettigheder og har ikke et ungefokus. Vi ser det som en styrke at have et 
sådant afsnit, der slår helt bredt fast, at alle har en række ukrænkelige 
rettigheder, og at vi skal sige fra, hvis de brydes. Vi ser derfor ikke nogen grund 
til at det sidste punkt her indsnævres til kun at fokusere på unge. Vi mener 
desuden at man ikke mister noget ved at fjerne det, da det særlige ungefokus 
dækkes i resten af papiret. 
 
I drøftelsen af ændringsforslaget blev der talt for at beholde i ungefokus på 
DUFs holdningspapir, selvom det selvfølgelig ligger i DUFs arbejde at tale for 
alles rettigheder. En omformulering kunne favne begge dele og fremhæve unge. 
Der blev desuden rejst spørgsmål om at tilføje både børn og unges rettigheder. 
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Der blev på baggrund af drøftelsen fremstillet et ændringsforslag til 
ændringsforslaget på mødet. 
 
ÆF til ÆF4:  
EU og FN skal fordømme når enkelte eller gruppers rettigheder trædes under 
fode, særligt børn og unges rettigheder. 
 
Ændringsforslaget til ændringsforslaget blev vedtaget med et mandat til 
sekretariatet om at finde den rigtig sproglige formulering for tilføjelsen om at 
børn og unge fremhæves særligt. 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 

Ændringsforslag 5 indsendt af Malene Bentsen Laursen og Frida Ravn 
Rosling 
Linje: 121 
 
Nuværende: Med ungdomsdelegatprogrammet og hele seks ungdomsdelegater 
går Danmark foran i kampen for at give unge en global stemme  
 
Ændres til: Med ungdomsdelegatprogrammet og hele otte ungdomsdelegater går 
Danmark foran i kampen for at give unge en global stemme  
 
Motivation: Der er nu netop otte ungdomsdelegater og ikke seks. 
 
Forslaget blev vedtaget  

 
 

Ændringsforslag 6 indsendt af Malene Bentsen Laursen og Frida Ravn 
Rosling 
Linje: 129/130 
 
Nuværende: (Mangler overskrift) 
 
Ændres til: Unge skal anses som ligeværdige partnere 
 
Motivation: I papiret mangler der en overskrift på den sidste sektion, og vi 
foreslår derfor at tilføje en. Den foreslåede overskrift mener vi er en relevant 
opsummering af en sektion, der handler om at unge henholdsvis skal ses 
inkluderes i flere partnerskaber og at unge skal ses som nødvendige partnere for 
FN-systemet.  
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Ligeværdighed i partnerskabet mellem unge og institutionerne er desuden i sig 
selv essentielt for et meningsfuldt partnerskab. 
Der var en sprogligdrøftelse om formuleringen og der blev fremsat et 
ændringsforslag til ændringsforslaget på mødet. 
 
ÆF til ÆF 6: 
”Unge skal være ligeværdige partnere” 
 
Ændringsforslag til ændringsforslaget blev vedtaget. 
Forslaget blev vedtaget.  

 
 

Ændringsforslag 7 indsendt af Malene Bentsen Laursen og Frida Ravn Rosling 
Linje: 102- 108 
 
Nuværende: 
Alle grupper af unge skal inddrages og respekteres 
DUF støtter og arbejder for en mangfoldig repræsentation af unge ved såvel nationale som 
internationale beslutningsprocesser. Den mangfoldige ungdoms rettigheder og mulighed for 
medindflydelse skal sikres, uanset social eller kulturel baggrund. Vi ved at mange minoriteter 
overhøres eller overses i det demokratiske processer Derfor mener DUF at: 

● Alle grupper af unge skal inddrages i relevante beslutningsprocesser, og der skal gøres en 
særlig indsats for at sikre, at minoriteter kommer til orde. 

 
Ændres til:   
UÆNDRET TEKST, MEN FLYTTES TIL LINJE 58. 
 
Motivation:  
Man kan argumentere for, at sektionen herover, der drejer sig om den brede ungeinklusion 
kunne have været et underpunkt til punktet om ungeinklusion generelt, som står på linje 44 til 
57. Vi mener dog, at der er en pointe i at den brede inklusion har et særskilt punkt, hvilket 
sikkert også er forklaringen på, at dette er tilfældet i det nuværende mandatpapir. Dog vil det 
gøre både letlæseligheden og pointens styrke stærkere at flytte den længere op i papiret. 
 
Dette er naturligvis hverken det største eller vigtigste emne, men i takt med at ungeinklusion er 
blevet mere alment har vi brug for at stå stærkere og tydeligere på, hvad ungeinklusion konkret 
er og hvem der skal inkluderes, og altså herunder at præcisere, at det er den brede ungdom, der 
skal have mulighed for at deltage. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen behandlede herefter papiret ”DUFs holdning til det 
internationale ungdomsarbejde med Ligestilling og SRSR”: 
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Ændringsforslag til ændringsforslag 1 indsendt af: Ida Marie Garder 
Linje: 137-142 
 
Nuværende tekst i ændringsforslag 1: 
Mental sundhed er blevet et stigende problem blandt unge mennesker. Under 
COVID-19 oplevede hver anden unge person enten angst eller depression.  
Det er dog ikke kun angst og depression, som de unge kæmper med. 50 pct. af 
alle psykiske sygdomme starter inden en alder af 14. Det drejer sig blandt andet 
om spiseforstyrrelse, ADHD eller autisme. 
Unge med dårligt mentalt helbred trives ofte dårligere i skolen, samt ryger og 
drikker oftere en andre unge. Derfor mener DUF: 
 
Ændres til:  
Mental sundhed er blevet et stigende problem blandt unge mennesker. Gennem 
de seneste år har flere og flere unge oplevet psykisk mistrivsel, hvor også 
samfundsnedlukningerne under COVID-19-pandemien har bidraget til, at 
flere unge føler sig ensomme, i dårligt humør og oplever symptomer på stress, 
depression, angst og udbrændthed.  
Unge med dårligt mentalt helbred trives ofte dårligere i skolen, samt ryger og 
drikker oftere en andre unge. Derfor mener DUF:  
 
Motivation:  
Det oprindelige forslag kan læses som om, at corona er forklaringen på det 
stigende problem med mental sundhed, men udfordringen eksisterede også 
inden. Det vil vi gerne sætte en streg under.  
Vi er glade for, at emnet om mental sundhed tages op. Mental (u)sundhed er dog 
ikke nødvendigvis lig med psykisk sygdom og diagnoser, og derfor vil vi hellere 
tale om psykisk mistrivsel, når vi prøver at ramme så stor en målgruppe. Unge 
kan sagtens trives og være diagnosticeret med en psykisk sygdom, ligesom unge 
sagtens kan have dårlig trivsel og nedsat livskvalitet uden at være eller blive 
diagnosticeret med en psykisk sygdom. Derfor bør der ikke nævnes specifikke 
diagnoser, men i stedet bør der fastholdes et overordnet perspektiv på unges 
mistrivsel.   
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Stine Bang Larsen 
Linje: 132 
 
Nuværende: N/A 
 
Ændres til:  
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Mental sundhed 
Mental sundhed er blevet et stigende problem blandt unge mennesker. Under 
COVID-19 oplevede hver anden unge person enten angst eller depression.  
Det er dog ikke kun angst og depression, som de unge kæmper med. 50 pct. af 
alle psykiske sygdomme starter inden en alder af 14. Det drejer sig blandt andet 
om spiseforstyrrelse, ADHD eller autisme. 
Unge med dårligt mentalt helbred trives ofte dårligere i skolen, samt ryger og 
drikker oftere en andre unge. Derfor mener DUF: 

• At man skal sikre at alle unge med mentale helbredsproblemer og 
psykiske sygdomme har adgang til behandling af høj kvalitet. 

• Der skal sættes fokus på mental sundhed i skolen. 
• Der skal øget opmærksomhed på mental sundhed hos LGBTQIA+ 

person, da unge her iblandt i højere grad oplever angst, depression eller 
selvmordstanker. 

• At mobning skal forbygges og bekæmpes, da unge der bliver udsat for 
det i langt højere grad har dårligt mentalt sundhed og større 
tilbøjelighed til at begå selvskade. 

Motivation:  
Vi har som ungdomsdelegater arbejdet rigtig meget med mental sundhed under 
corona. Det ville derfor give mening, at det får et afsnit for sig og blev uddybet 
noget mere.  
I drøftelsen blev der spurgt ind til, hvordan og om psykisk og social mistrivsel 
spiller en rolle i ungdomsdelegaternes arbejde i FN og kunne tilføjes. Drøftelsen 
gav ikke anledning til nye ændringsforslag. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag til ændringsforslag 2 indsendt af: Ida Marie Garder 
Linje: 61-63 
 
Nuværende: 
At vi skal arbejde for at skabe en bedre tone online, for at sikre en bedre 
online debatkultur, hvor alle uanset alder, køn, handicap, etnicitet, 
oprindelse, religion, økonomisk status, politisk eller seksuel orientering 
føler sig velkommen til at udtrykke sin holdning 
 
Ændres til:  
At vi skal arbejde for at skabe en bedre tone online for at sikre en bedre online 
debatkultur, hvor alle føler sig velkommen til at udtrykke sin holdning uanset 
personlig baggrund herunder alder, køn, handicap, etnicitet, oprindelse, 
religion, økonomisk status, politisk eller seksuel orientering. 
 
Motivation:  
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For at undgå at opremsninger kan virke ekskluderende, foreslår vi at tilføje 
”personlig baggrund”. Desuden flyttes der rundt i sætningen for at hjælpe på 
læsevenligheden 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
 

Ændringsforslag 2 indsendt af Stine Bang Larsen 
Linje: 60 
 
Nuværende: N/A 
 
Tilføjes:  

- At vi skal arbejde for at skabe en bedre tone online, for at sikre en bedre 
online debatkultur, hvor alle uanset alder, køn, handicap, etnicitet, 
oprindelse, religion, økonomisk status, politisk eller seksuel orientering 
føler sig velkommen til at udtrykke sin holdning. 

 
Motivation:  
Mange unge og specielt unge kvinder og folk fra minoriteter holder sig fra den 
online debat pga. tonen. 
Det er derfor vigtigt, at DUF fremhæver, at vi arbejder for en bedre tone online, 
så alle har lyst til at tage del i den online debat.  
I drøftelsen blev det bemærket, at DUF allerede har et holdningspapir om det 
digitale demokrati og det bør undgås af have for mange gentagelser og overlap. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen behandlede herefter papiret ”DUFs holdning til det 
internationale ungdomsarbejde med faglært uddannelse og jobskabelse”: 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Morten Ryom og Nicklas Hakmann 
Linje: Tilføjes efter linje 19 
 
Nuværende: N/A 
 
Tilføjes:  
• Udviklingsbistanden skal udmøntes på en sådan vis, at det understøtter og 
udbreder topartsmodellen. 
 
Motivation:  
Vi ønsker at sikre varige demokratiske systemer verden over, i den sammenhæng 
er arbejdsmarkedet det mest oplagte område at sætte ind på, da det er en stor del 
af folks hverdag gennem hele livet. Derfor bør vi, med vores bistand, også 
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bidrage til en demokratisering af arbejdsmarkeder. 
Penge skal ikke kun gå til at bygge bygninger og fabrikker men også demokrati. 
 
Derudover er vi blevet inddraget en del i arbejdet med udviklingsbistanden og 
har derfor brug for en linje sat af styrelsen. 
Der blev på mødet fremsat et ændringsforslag til ændringsforslag 1, hvor der 
tilføjes ”blandt andet” for ikke kategorisk at fastsætte topartsmodellen som 
eneste hensyn: 
”Udviklingsbistanden skal bl.a. udmøntes på en sådan vis, at det understøtter og 
udbreder topartsmodellen.” 
 
Ændringsforslaget til ændringsforslaget blev vedtaget. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Ændringsforslag 2 indsendt af Morten Ryom og Nicklas Hakmann 
Linje: Tilføjes efter linje 19 [og evt. ÆF1] 
 
Nuværende: N/A 
 
Tilføjes:  
• ILO skal indbygge reel ungeinddragelse i deres virke. 
 
Motivation:  
ILO står for verdens største trepartsaftale, mellem arbejdstagere, arbejdsgivere 
og regeringer. De tre grupper er stærke og vigtige for et samfund, men ofte 
glemmer de vigtige perspektiver som unge står med, og lever i. Derfor bør vi 
sikre, at de internationale forhandlinger sikrer reel meningsfuld 
ungeinddragelse, som kan sikre unges rettigheder og muligheder for fremtiden. 
 
Forslaget blev vedtaget med to sproglige rettelse, hvor ordet ”reel” fjernes og 
ILO forkortelsen udskrives. Sekretariatet ser desuden på, om der konsekvent 
skal tilføjes ”meningsfuld” til alle nævnelse af ungeinddragelse. 

 
Ændringsforslag 3 indsendt af Morten Ryom og Nicklas Hakmann 
Linje: Tilføjes efter linje 56 
 
Nuværende: N/A 
 
Tilføjes:  
• Livslang læring skal tilbydes og sikres gennem efter-, videreuddannelse og 
oplæring på arbejdsmarkedet. 
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Motivation:  
Vi lever i en verden, der er i konstant forandring, derfor er det essentielt at ingen 
står stille i deres læring og udvikling. Vi bør derfor kæmpe for at livslang læring 
tilbydes og sikres på arbejdsmarkeder verden over, så flere mennesker kan opnå 
nye brugbare kompetencer til gavn for deres samfund. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 4 indsendt af Morten Ryom og Nicklas Hakmann 
Linje: 62 
 
Nuværende: 
Derfor mener DUF at:  
• Unge skal sikres lige løn for lige arbejde.  
• Sexisme på arbejdspladser skal bekæmpes strukturelt og kulturelt.  
• Unge skal have stabile ansættelses- og lønvilkår på lige fod med andre 
aldersgrupper 
 
Ændres til:  
Derfor mener DUF at:  
• Unge skal sikres lige løn for lige arbejde.  
• Sexisme og diskrimination på arbejdspladser skal bekæmpes strukturelt og 
kulturelt.  
• Unge skal have stabile ansættelses- og lønvilkår på lige fod med andre 
aldersgrupper 
 
Motivation:  
Diskrimination finder sted på et utal af måder. Det kan være på baggrund af ens 
alder, køn, etnicitet, seksualitet eller noget helt tredje. Det bør vi kæmpe imod, 
for at sikre at alle kan forfølge præcis den karriere og det job man ønsker. Om 
det er at være en mandlig kosmetolog eller kvindelig VVS’er 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 5 indsendt af Morten Ryom og Nicklas Hakmann 
Linje: Tilføjes efter linje 75 
 
Nuværende: N/A 
 
Tilføjes:  
• Danmark skal arbejde for strukturer, der fordrer bæredygtige, varige og 
fremtidssikrende arbejdspladser i fattige og ustabile lande. 
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Motivation:  
En stabil og sikker personlig økonomi er grundlaget for samfunds stabilitet og 
modarbejdelse af fattigdom. Man bliver ikke pirat for sjov, man bliver det fordi 
man hverken kan forsørge sig selv eller sin familie. Og derfor er vores bedste 
våben mod ustabilitet, pirateri og lign. bæredygtige, varige og fremtidssikrende 
arbejdspladser. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 6 indsendt af Morten Ryom og Nicklas Hakmann 
Linje: Tilføjes efter linje 75 [og evt. efter ÆF5] 
 
Nuværende: 
Derfor mener DUF at:  
• Danmark skal udbrede det danske vekseluddannelsessystem, særligt til 
udviklingslande, hvor arbejdsløsheden er stor, og uddannelsesniveauet er lavt.  
• At man skal arbejde for at indarbejde FN’s Verdensmål i faglige uddannelser 
verdenen over. 
 
Tilføjes:  
• Flere lande skal leve op til målet sat i FN-resolutionen fra 1970, om at bruge 
minimum 0,7 % af landets Brutto National Indkomst (BNI) i udviklingsbistand, 
og bruge den til udbredelse og udvikling af bæredygtige jobs og uddannelse i 
udviklingslande. 
 
Motivation:  
Vi når ikke verdensmålene eller en bæredygtigverden hvis flere veludviklet lande 
ikke lever op til målsætningen. P.t. opfylder kun Danmark, Norge, Sverige og 
Luxembourg målsætningen. Det er så absolut ikke nok, hvis vi skal se en 
bæredygtig udvikling af udviklingslandene. 
 

Der var en drøftelse om placering af denne tilføjelse til dette mandatpapir da 
indholdet også kunne stå i alle andre mandatrammer og fremhæves at bruge 
udviklingsbistanden på de andre mandatrområdet. Forslag til at sekretariatet 
samler et arbejdsredskab med holdninger på tværs af ungdomsdelegaternes 
mandatrammer, hvis det er meningsfuld for ungdomsdeleagternes arbejde. 
 
Der blev på baggrund af drøftelsen fremsat et ændringsforslag til 
ændringsforslaget, hvor blandt andet tilføjes: 
  
Flere lande skal leve op til målet sat i FN-resolutionen fra 1970, om at bruge 
minimum 0,7 % af landets Brutto National Indkomst (BNI) i udviklingsbistand, 
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og bruge den til bl.a. udbredelse og udvikling af bæredygtige jobs og uddannelse 
i udviklingslande. 
 
Ændringsforslaget til ændringsforslaget blev vedtaget. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Styrelsen behandlede herefter forslag til ”DUFs holdning til natur & 
biodiversitet”: 
 

Ændringsforslag til ændringsforslag 1 indsendt af: Ida Marie Garder 
Linje: 61 
 
Nuværende: 
At de oprindelige folk og deres viden skal inddrages i arbejdet med udpegning af 
nye naturområder, og deres ret til deres land skal respekteres. 
 
Ændres til:  
Flyttes til linje 98  
 
Motivation:  
Vi mener, at forslaget vil passe bedre ind under afsnittet ”International 
samarbejde for en bedre natur” 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 1 indsendt af Emma Turkki 
Linje: Tilføjes efter linje 60 
 
Nuværende: 
 
Tilføjes punkt: 

• At de oprindelige folk og deres viden skal inddrages i arbejdet med 
udpegning af nye naturområder, og deres ret til deres land skal 
respekteres. 

 
Motivation: Når der skal udpeges nye områder til beskyttelse, vil det med stor 
sandsynlighed påvirke områder, hvor der findes oprinde folk. Derfor skal man 
ved udpegning af områder her tage deres lokale og vigtige viden med, samt 
respektere deres traditionelle rug af området. Dette er hvad den danske 
delegation i COP 15 også skubber for. 
 
Forslaget blev vedtaget 
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4. Den Ny Demokratifond 2023-2025 
Formanden indledte punktet og præsenterede kort rammerne for en ny 
ansøgning til Den Ny Demokratifond. Der var ingen bemærkninger. 
 
Styrelsen vedtog rammerne for DUFs fremadrettede engagement i Den Ny 
Demokratifond. 
 
5. Revidering af DUFs samværspolitik 
Formanden indledte punktet og gav et overblik over FUs ændringsforslag 
til samværspolitikken, på baggrund af styrelsens første drøftelse af 
samværspolitikken på sidste møde.  
 
Styrelsen gennemgik herefter alle ændringsforslag. 
 

Ændringsforslag 1 (forslag fra FU) 
Linje: 4-7 
Type: tilføjelse efter linje 4 
 
Nuværende: tilføjelse  
 
Ændres til: DUFs medlemskreds og deltagere til arrangementer omfatter 
en meget bred kreds af personer, både hvad angår alder, politisk og 
organisatorisk erfaring, identitet osv. For at sikre at arrangementer i 
DUF altid er trygge og positive oplevelser overvejes det ved alle 
arrangementer hvilke grupper der skal være særlig opmærksomhed på. 
 
Motivation:  Tilføjelse af et afsnit om fokus på grupper, som DUF tager særligt 
hensyn til (jf. anbefaling fra samværsundersøgelsen). Hensyn er ikke alene 
baseret på aldersgrupper og tilføjelsen hverken detaljeregulerende eller 
handlingsanvisende. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
 

Ændringsforslag 2 (forslag fra FU) 
Linje: 11-13 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (…) det vil derfor i DUF aldrig være en grund til ikke at 
handle overfor upassende adfærd. DUF handler altid på henvendelser og 
tager alle hændelser med (…) 
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Ændres til: (…) det vil derfor i DUF aldrig være en grund til ikke at handle 
overfor upassende adfærd. Der er samtidig et særligt ansvar for 
ledelsesmedlemmer, i forhold til at efterleve samværspolitikken og agere som 
gode forbilleder. 
DUF handler altid på henvendelser og tager alle hændelser med (…) 
 
Motivation:  Ønske om at understrege styrelsens og andre ledende personers 
ansvar for det gode samvær. 
 

Formanden understregede i drøftelsen, at der er en klar forventning til at 
styrelsesmedlemmer går forrest og fungerer som både forbillede og kulturbærere 
til DUFs arrangementer.  
 
Forslaget blev vedtaget med en sproglig rettelse, hvor ”ledelsesmedlemmer” 
konsekvensrettes til ”personer med politisk ansvar”. 

 
 

Ændringsforslag 3 (forslag fra FU) 
Linje: 21 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (tilføjelse) 
 
Ændres til:  
Samværspolitikken er gældende i al kommunikation og samvær, der har 
direkte tilknytning til DUFs virke og til alle DUFs arrangementer, online 
såvel som fysiske, og på DUFs sociale medier. 
 
Motivation:  tilføjelse af en bemærkning om at samværspolitikken også gælder 
det digitale rum på sociale medier, så digital trivsel er ligestillet med det fysiske 
rum. Ingen detaljeregulering med fx krav om moderation. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
 

Ændringsforslag 4 (forslag fra FU) 
Linje: 24-25 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (tilføjelse) 
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Ændres til:  Når DUF laver arrangementer i samarbejde med andre 
aktører bør DUFs samværspolitik altid medtænkes i planlægningen. 
 
Motivation:  tilføjelse af en minimumsmodel for at samværspolitikken skal 
indtænkes, hvor DUF er medarrangør. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 5 (forslag fra FU) 
Linje: 30-40 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (tilføjelse) 
 
Ændres til: I DUF er det som udgangspunkt tilladt at indtage og 
udskænke alkohol i forbindelse med arrangementer. Det bør altid ske i 
en ramme der skaber tryghed og er inkluderende for alle deltagere. Det 
betyder blandt andet at følgende skal være overholdt: 

- Fester og andre sociale arrangementer tilrettelægges så det er 
muligt at deltage på lige fod for alle deltagere uanset om disse 
drikker alkohol. 

- Fælles aktiviteter skal tilrettelægges, så det er muligt at 
deltage uden at indtage alkohol. 

- Stærk spiritus er ikke tilladt til DUFs arrangementer.  
- Der skal altid være alkoholfrie alternativer til rådighed. 
- Der udskænkes eller tilbydes ikke alkohol til børn og unge 

under 16 år. 
- Til arrangementer, hvor der tilbydes/udskænkes alkohol, skal 

der udpeges tryghedsværter og de ansvarlige arrangører bør 
have et ekstra fokus på trygt samvær for alle.  

 
Motivation:  tilføjelse af et afsnit om regler for alkohol til DUFs arrangementer. 
Tilføjelsen skal erstatte et decideret alkoholpapir ved at inkludere regler for 
alkohol i samværspolitikken.  
 

 
Styrelsen drøftede denne tilføjelse grundigt, fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Det blev bemærket, at tilføjelsen i bullet 5 om at der ikke udskænkes 
eller tilbydes alkohol til børn og unge under 16 år kan være en 
udfordring for særligt nogle ungdomsorganisationer i paraplyen, 
som per definition kun har medlemmer under 16 år. 
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- Det blev bemærket, at hård spiritus i bullet tre skal defineres 
nærmere. 

- Det blev bemærket, at der i styrelsen var blevet forslået en særskilt 
alkoholpolitik, men for at skabe overskuelighed med ét samlet papir 
for samvær, er FUs indstilling at beskrive alkohol i dette afsnit. 

- Det blev drøftet, hvordan der i samværspolitikken kan fremskrives 
den positive fortælling og fordre en positiv samværskultur, herunder 
at der specifikt på alkohol mangler en beskrivelse af, hvordan 
alkohol påvirker og giver konsekvenser for samvær. Eksempler 
kunne være at alkohol er en katalysator for trælse oplevelser, at 
alkohol udelukker nogle fra fællesskabet og at DUF ønsker at 
samles om fællesskabet og ikke om alkohol. Formanden 
konkluderede på drøftelsen, at der i hele samværspolitikken er et 
ønske om at have større fokus på det gode samvær og at dette 
genbehandles i en evaluering af samværspolitikken efter 
delegeretmøde.  

 
Forslaget blev vedtaget med ændring om tilføjelse af nærmere definition af 
alkoholprocenten i hård spiritus.  
Sekretariatet undersøger en konkret procentsats, men som udgangspunkt 
drøftede styrelsen 16,5%, som følge af lovgivningen for alkoholkøb for unge over 
16. 

 
Ændringsforslag 6 (forslag fra FU) 
Linje: 41-45 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (tilføjelse) 
 
Ændres til:  
For personer med politisk ansvar i DUF 
Personer som har et politisk ansvar i DUF har et udvidet ansvar for at 
sikre godt og trygt samvær. Det betyder at blandt andet 
styrelsesmedlemmer skal være opmærksomme på eventuelle magtforhold 
når de indgår i relationer til andre, og når de deltager i arrangementer, 
går forrest for at skabe et inkluderende og trygt fællesskab. 

Motivation:  tilføjelse af særligt ansvar for personer i ledelsespositioner (jf. 
anbefalinger fra samværsundersøgelsen). Afsnittet er holdt overordnet og har en 
vinkel på det positive samvær. 
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Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 7 (forslag fra FU) 
Linje: 83-89 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (tilføjelse) 
 
Ændres til: Samværspolitisk udvalg udarbejder et arbejdsgrundlag for den 
periode de er valgt og indhenter nødvendig og ny viden om 
samværspolitik og sagsbehandling for at sikre at de er tilstrækkeligt 
forberedt på opgaven.  
Samværspolitisk udvalg har ingen udvidet opgave eller bemyndigelse til 
at gribe ind i konkrete situationer med krænkelser eller 
grænseoverskridelser udover det ansvar der påhviler alle deltagere til 
arrangementer. Udvalget har ikke konkrete samværspolitiske opgaver i 
forbindelse med delegeretmødet.   
 
Motivation:  nuancering af samværspolitisk udvalgs arbejde og mandat, 
herunder at udvalget ikke har en udvidet opgave i forbindelse med fx 
delegeretmøde.  
 

Der blev på mødet fremsat et ændringsforslag til ændringsforslaget, hvor 
sætningen omformuleres med fokus på at udvalget har samme ansvar som alle 
andre. 
 
Ændringsforslag til ændringsforslag 7: 
Samværspolitisk udvalg har samme ansvar for at handle i konkrete situationer 
med krænkelser eller grænseoverskridelser, som der påhviler alle deltagere til 
arrangementer og har således ikke en skærpet forpligtigelse til at handle.   
 
Ændringsforslag til ændringsforslag til blev vedtaget. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Ændringsforslag 8 (forslag fra FU) 
Linje: 92-93 
Type: tilføjelse 
 
Nuværende: (tilføjelse) 
 
Ændres til: Samværspolitisk udvalg nedsættes i begyndelsen af en ny 
styrelsesperiode. 
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Motivation:  Tidspunkt for nedsættelse af samværspolitisk udvalg tilføjes. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
Det blev bemærket, at der ikke er en beskrivelse af situationen, hvor 
generalsekretæren udviser eller anklages for uacceptabel adfærd. I praksis 
vil FU være ansvarlig, da FU agerer ledelse for generalsekretæren. 
Sekretariatet undersøger nærmere, hvor en sådan tilføjelse skulle 
indskrives og laver en meningsfuld formulering.  
 
Formanden præsenterede herefter forslag til mandat for tryghedsværterne, 
og åbnede for bemærkninger: 

- Der blev drøftet, hvorvidt mandatrammen gør det muligt at 
misbruge tryghedsmandaterne i et magtspil for at udvise folk fra 
arrangementer. 

- Det blev bemærket at tryghedsværternes fortrolighed kan være 
svært at forstå og styrelsen drøftede derfor en fælles forståelse. 
Styrelsen ønskede at tilføje ordet ”udelukkende” for at præcisere 
og understrege fortroligheden overfor samværspolitisk udvalg.   

- Ønske om at præcisere, at tryghedsværterne selvfølgelig må 
henvende sig til samværspolitisk udvalg i deres egen personlig 
sag.  

- Styrelsen drøftede forholdet mellem den enkelte tryghedsvært 
og gruppen af tryghedsværter og var enige om, at den enkelte 
tryghedsvært har et mandat til at handle. Derfor ønskes alle 
bullets under tryghedsværternes mandat omskrives til singularis 
”tryghedsværten”. 

 
Styrelsen vedtog samværspolitikken med ovenstående ændringsforslag.  
 
Styrelsen vedtog derudover udmøntning på DM201, samt mandat til 
tryghedsværter med ovenstående ændringer. 
 
6. folk – mødested for demokrati og dannelse 
Formanden indledte punktet og bemærkede, at indstillingen om en 
afvikling selvfølgelig er meget beklageligt, men at FU har haft en meget 
grundig drøftelse heraf og med fraværet af muligheden for at sikre fortsat 
finansiering er kommet frem til denne indstilling.  
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne: 

- Det er ærgerligt og beklageligt, at projektet afvikles og der ikke 
har kunne findes ekstern finansiering.  
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- Projektet har rykket meget og er virkelig kommet i dybden med 
metoder og forløb for at styrke demokratisk dannelse. Ærgerligt 
at fonde har et snævert kvantitetsperspektiv. 

- Det er en svær beslutning og det blev anerkendt, at FU har 
præsenteret en god og omfattende indstilling i mødematerialet 
til styrelsesmødet, selvom beslutningen var under tidspres. 

- Det blev fra Fus side fremhævet, at DUF skal gentænke egne 
beslutningsgange, da eksternt finansierede projekter giver nye 
udfordringer for at træffe kvalificerede demokratiske 
beslutninger. 

 
Styrelsen vedtog at DUF fremadrettet ikke har engagement i folk - mødested 
for demokrati og dannelse og at folk dermed afvikles.  
 
7. Katrine fortæller om monitoreringsrejsen til Cameroun 
Formanden gav ordet til Katrine for en præsentation af hendes deltagelse i 
DUFs monitoreringsrejse under DUFs internationale pulje til Cameroun. 
Katrine præsenterede både sekretariatets forberedelse, projektet fra YMCA 
i Cameroun, mødet med de lokale frivillige og rejseoplevelser, samt 
refleksioner om DUFs rolle. Der var stort ros til både projektet, de 
frivilliges engagement og DUFs internationale arbejde. Styrelsen stillede 
afslutningsvis spørgsmål.  
 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
8. Budget 2022 – til 2. behandling 
Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger til 
budgetforslaget til 2022, som behandles for anden gang i styrelsen: 

- Der blev sagt tak for at læseligheden er styrket ved at 
forkortelserne er blevet skrevet ud. 

 
Styrelsen vedtog budget for 2022 og indstiller dermed budgettet til 
delegeretmødets vedtagelse i december 2021. 
 
9. Delegeretmøde 2021 - 2. behandling af materiale 
Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger: 

- Ift. årsberetningen så bedes YFU ændres til Youth for 
Understanding Danmark. 

- Ift. årsberetning bedes: slettes ”generel tendens” i teksten om 
ligestilling i DUF internt. 

- Der var et spørgsmål, hvorledes der stilles ændringsforslag til 
forretningsordenen, som sekretariatet undersøger nærmere.  
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Styrelsen vedtog årsberetningen med ovenstående bemærkninger og forslag 
til revisorer, og indstiller dermed Heidi Klokker som intern revisor og 
Steffen Andersen som intern revisorsuppleant til delegeretmødets 
vedtagelse. 
 
10. Indsupplering til initiativstøtteudvalget 
Formanden indledte punktet og præsenterede FUs indstilling. Styrelsen 
vedtog at initiativstøtteudvalget fortsætter sit arbejde i den resterende 
mandatperiode uden indsupplering af nye medlemmer.   
 
11. Eventuelt 
 
Christine orienterede om at der er julefrokost næste gang og derfor et 
ønske om at deltage med sociale indslag. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


