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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Generel orientering
Formanden gav en generel orientering, hvor han kom ind på:
- Synlighed omkring Demokratiets dag
- Ny forstander på Krogerup Højskole
- DM i debat
- Medieomtale i Altinget
- Lancering af onlinealliancen

3. Anbefalinger til verdensmålsarbejdet i DUF
Verdensmålsgruppen redegjorde for overvejelserne bag de fremsatte anbefalinger.
Herefter indledtes en drøftelse, hvor der indledningsvis var ros til dialogmødet
tidligere på ugen om verdensmål samt de fremsatte anbefalinger. Det blev

understreget, at det er vigtigt at tænke verdensmålsarbejdet sammen på tværs af
det nationale, internationale og ungdomsdelegatprogrammet.
Der var derudover en drøftelse omkring en fremtidig styregruppes mandat. Under
drøftelsen blev der blev redegjort for, at formålet med at give gruppen mandat, er at
sikre politisk forankring og kontinuerligt fokus på at fastholde verdensmålsindsatsen.
Derudover blev det fremhævet, at det er et område, hvor der sker rigtig meget
overalt i samfundet, og det vil være vigtigt for DUF med et sted, hvor det arbejde
bliver koordineret og forankret.
Der var fælles forståelse om, at de fem anbefalinger udgør en naturlig ramme for
arbejdet i arbejdsgruppen, og når disse er indfriet, bør indsatsen drøftes på ny i
styrelsen.
Det blev understreget i diskussionen, at verdensmålsarbejdet også skal indarbejdes i
den generelle strategi.
Med de bemærkninger blev anbefalingerne vedtaget
4. Anbefalinger fra lærings -og netværksarbejdsgruppen
Repræsentanter fra arbejdsgruppen fremlagde overvejelserne bag de fremsatte
anbefalinger. Under præsentationen blev der spurgt ind til, hvad der defineres som
uddannelsesaktivitet. Her henvises til fodnote på side 2 i bilaget.
Efter præsentationen drøftede styrelsen anbefalingerne. Følgende synspunkter blev
fremsat:
-Stor ros til arbejdet.
-Opmærksomhed på, at hvis man kobler uddannelse for tæt på strategien, mister
man måske noget af det generiske, som også er vigtigt
-Vigtigt at tilbyde noget til ledelseslagene i organisationer, hvor
medlemsorganisationerne typisk selv kommer til kort.
-Man bør ikke underkende værdien af uddannelserne også kan bidrage til at styrke
de enkelte individer.
-Afgørende med plads til udvikling og eksperimenter i arbejdet
-Vigtigt, at meningsdanneruddannelser ikke bliver for snæver, men kan være
værdifuld for alle typer af medlemsorganisationer
Anbefalingerne blev vedtaget i deres fremsatte form

5. Ansøgning til Tuborgfondet
Formanden redegjorde for den fremsatte ansøgning.
Der blev efterfølgende spurgt ind til:
- Hvornår forventer man, at valginitiativerne igangsættes?

Side 2

Svar: Skolevalg og folketingsvalg indtænkes i projektet, ikke nødvendigvis ud
fra en mobiliseringsdagsorden men også ud fra en vidensindsamlingstanke. Så
dermed kan noget af arbejdet også ske efter valgenes afholdelse.
-

Deltagerne i projektet, er DUFs frivillige – hvor mange drejer det sig om?
Svar: DUF skal aktivt ud og opsøge aktive i medlemsorganisationerne. Så det
afhænger af, hvor mange som gerne vil være med

-

Hvor mange sekretariatsressourcer vil det kræve?
Der er indregnet tilstrækkelige ressourcer i ansøgningen til, at det ikke vil
bremse andre af DUFs igangværende projekter på den korte bane.

I den opfølgende drøftelse blev der opfordring til at tænkte grupperingerne bredt ind i
advisory-boardet. Derudover var der ros til projektet.
Flere gav udtryk for, at man håbede der bliver mulighed for at styrelsen kan inddrages
undervejs i projektet.
Der var opbakning til
sekretariatets initiativ.
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Styrelsen godkendte den fremsatte ansøgning

6 Folkemødet 2018 – praktisk orientering
Sekretariatet gav en mundtlig orientering om folkemødet 2018
Det blev understreget fra styrelsen, at man meget gerne vil deltage så aktivt som
muligt.
Det blev også forslået om man kan bruge anledningen til at drikke en kop kaffe på
Folkemødet med nogle af de MO´er man ikke snakker med så tit.

7. Kommissorium for Demokratikommission
Formanden præsenterede overvejelserne bag det fremsatte kommissorium. Herefter
indledtes en generel drøftelse, hvor følgende synspunkter blev fremført:
-Det kan være en svaghed, hvis kommissionen bliver for ensidigt sammensat.
-Det bør skærpes, hvorvidt der tales om demokrati som styreform og som livsform
-Man bør overveje at indtænkte et religiøst perspektiv
-Vigtigt at unge også er repræsenteret, når det nu er DUF som er afsender
Det blev også drøftet, hvem der er målgruppen for kommissionens anbefalinger i
forhold til, hvem der så bør være repræsenteret i kommissionen. Samt hvordan man
bedst kan inddrage forskellige befolkningsgrupper i arbejdet.
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Efterfølgende drøftede styrelsen en række konkrete forslag til ændringer i
kommissoriet. Man blev enige om:
Under
-

opgaver
”Den politiske debat” ændres til ”den politiske samtale”
”tidsånd” slettes
”Tendenser” ændres til ”lokalt hjemsyn”

Under Kategorier for hvervning af medlemmer
- I indledende afsnit tilføjes: ”Der tilstræbes en kommission der er bredt
sammensat hvad angår køn, etnicitet og alder”
- ”Interesseorganisationer” ændres til ”Civilsamfundsorganisationer”
- Antallet af civilsamfundsorganisationer ændres fra 4-9 til 9-11
- Antallet af videns-personer ændres fra 1-3 til 3-4
Med disse ændringer blev kommissoriet vedtaget

8. Strategiseminar 2018 – forventningsafstemning
Formanden præsenterede de indledende overvejelser om seminaret efterfølgende
kom styrelsen med deres inputs:
-

Hvis strategien er mindre konkret end tidligere, er det vigtigt, at det bliver
rammesat på en god måde, når styrelsen drøfter det.
Oplever forsat usikkerhed over sammenhængen mellem strategi og de
politiske mål på delegeretmødet
Ønske om en mail omkring praktiske ting vedr. seminaret så hurtigt som
muligt.
Vigtigt, at holde diskussionen i gang om, hvordan vi finder den rigtige balance
i strategien.

9. Delegeretmødet 2018 – Drøftelse af tema
Punktet udgik på grund af tidspres.

10. Status på lokalforeningspulje
Generalsekretæren gav en orientering om, hvorfor lokalforeningspuljen endnu ikke er
åbnet. Der blev fra enkelte givet udtryk for, at man bør gøre afgrænsning af puljen
til en politisk sag, og ikke imødekomme kulturstyrelsens ønsker.

11. Eventuelt
Opfordring til at delegeretmødegruppen og den temapolitiske arbejdsgruppe
koordinerer tæt.
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Der blev ytret ønske om, at DUF kunne yde opfølgende
rådgivning/erfaringsudveksling vedrørende persondata til medlemsorganisationerne.
EU-gruppen orienterede om, at man har arbejdet med ideer til DUFs indsats i forhold
til EP-valg og en sammentænkning med Folketingsvalget
Delegeretmødegruppen gav en orientering om deres arbejde
Pridegruppen gav en orientering om deres arbejde

Således opfattet,
JS
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