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1. Godkendelse af dagsorden
Ændring i dagsorden, således at pkt. 7 ”Afrapportering fra KV17” er nyt pkt.
3.
Dagsorden blev godkendt med den ændring.
2. Generel orientering
Næstformanden gav en generel orientering, hvor han kom ind på:
- Medieforliget
- Ungdomsøen

Ungdomsøen har henvendt sig til DUF med henblik på, at DUF
skal være kernepartnere for Ungdomsøen. Ungdomsøen
besøger os på næste styrelsesmøde
Lokalforeningspuljen
o Forsinkelsen skyldes bureaukratiet i de respektive
ressortministerier, som puljerne ligger under. Sekretariatet
arbejder for at vi hurtigst muligt kan gå i luften med puljen
Arbejdsgruppen for verdensmål
o Clara Halvorsen er på vegne af DUF indstillet til en potentiel
plads i folketingets 2030-panel for Verdensmålene.
Indstillingen tager 2030 netværket stilling til, når der
diskuteres nye potentielle medlemmer af 2030-panelet snarest.
o På kommende styrelsesmøde giver Clara Halvorsen en
orientering om netværket og DUFs rolle heri
o

-

-

Sekretariatet orienterede om følgende temaer
- Temaugen om demokrati
- Demokratiworkshops for unge nydanskere
- Årsmøde i Danske Spil for overskudsmodtagerne
3. Afrapportering fra KV17
Sekretariatet gav en orientering om DUFs forskellige initiativer ifm. KV17. Fokus har
været på at få så mange unge som muligt til at stemme. Vi mangler fortsat de konkrete
tal for stemmeprocenter på forskellige grupper. Disse tal er tilgængelige i maj.
Der er meget læring at uddrage af projektet for DUF, både ift. hvad der har virket, og
hvad det ikke har virket.
Sekretariatet lægger op til, at man i fremtiden i stedet tænker i koncepter, så der også
er mulighed for at komme bredere ud rent geografisk.
Efterfølgende pågik en drøftelse, hvor det blev fremhævet at:
- Ved sådanne projekter som samarbejdet med Helsingør kommune, skal vi
fremadrettet sørge for at fokusere på nye metoder og eksperimenter
- Fremadrettet skal vi i højere grad tage udgangspunkt i os selv og vores
MOLO’er, når vi vil lave projekter, der skal styrke valgdeltagelsen.
- Der var ros til ”experimentariumstilgangen”
- Der blev efterlyst en mere klar prioritering af, hvilke mål man har arbejdet med,
og hvorfor målene er udvalgt. Det blev dog samtidigt nævnt, at man ønskede
en frihed i arbejdet, så det ikke bliver alt for målstyret. Det er mere interessant
at se på kvalitative mål fremfor kvantitative mål
- Såfremt man vælger en kommune at samarbejde med igen, eller udvælger en
specifik kommune at arbejde i, vil de politiske ungdomsorganisationer
fremadrettet gerne være med i udvælgelsen. Således kan man sikre en
kommune, hvor foreningslivet har kapaciteten til at engagere sig i projektet
- ”Demokratiets Dag” fungerer bedst udenfor valgkampssituationer, da det i en
valgkampskontekst betyder, at temaerne bliver lidt låste, og kræver et højere
niveau af forhåndsviden blandt eleverne
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4. Drøftelse med FN delegater - Ligestilling og verdensmål
Der var deltagelse fra delegaterne Sara Rønning-Bæk og Sarah Chehri. Natascha
Skjaldgaard lyttede med på telefonen.
Næstformanden introducerede drøftelsen, og gav ordet til sekretariatet, som gav en
kort orientering. Herefter havde delegaterne ordet. De indledte med at fortælle om
deres personlige baggrund og motivation for at være ungdomsdelegat. Herefter gav
de en orientering
Hovedpointerne i Sara Rønning-Bæk og Sarah Chehris orientering var:
- Det er en vigtig pointe for de danske ungdomsdelegater, at de er garanter for
at unge, lige såvel som alle andre, har en stemme der er relevant at lytte til
- Delegaterne ser sig som lobbyister for verdens unge, og vigtigheden af at alle
har en stemme
- Det er vigtigt, at det vi taler om når vi er ude, også er noget vi selv lever op til
herhjemme
- Verdensmålene vedrører alle, og det er noget, der giver mening for alle politiske
organisationer at engagere sig i
- Som ungdomsdelegater og som DUF har vi et stort ansvar for at gøre
verdensmålene håndgribelige, og delegaterne ser det som en vigtig opgave for
dem
- Den danske udenrigsminister virker ikke så optaget af dagsorden, og det er
noget ungdomsdelegaterne mener, der er behov for at arbejde aktivt for at
ændre
- Der ligger et stort arbejde i selve FN-systemet med at få anerkendt
ungdomsdelegaternes rolle og relevans.
- Der er et behov for at skabe bro mellem den nationale og den internationale
dagsorden. Et konkret eksempel er ligestillingsdebatten, som herhjemme kan
være polariseret, men i en international kontekst er bredere og mere samlende
Ungdomsdelegaterne efterlyste idéer, input og inspiration fra styrelsen. Alt er
kærkomment.

Efterfølgende pågik en drøftelse, hvor det blev fremhævet at:
- Der ligger en stor opgave med at få udbredt kendskabet til verdensmålene i
vores egne medlemsorganisationer. Der blev efterspurgt idéer fra delegaterne
til, hvordan organisationer kan arbejde konkret med det
- Under ligestillingsdagsordenen blev der lagt op til, at vi også skal huske at se
indad, både i DUF og DUFs medlemsorganisationer
- I forlængelse af debatten om ligestilling, er det også relevant at se på ligestilling
andre grupper imellem. Eksempelvis mellem unge og ældre
- Det er en vigtig pointe, at i lande udenfor Nordeuropa, er religionen meget
definerende for politikken. Det er vigtigt at forstå denne kontekst, hvis vi vil
påvirke udviklingen. Konkret eksempel: Ved at bruge betegnelsen ”progressiv”
om sekulære stater og samfund, har man allerede fremmedgjort en lang række
stater
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Samarbejdet mellem Ungdomsringen og sexualisterne er et godt, konkret
eksempel på, hvordan man kan arbejde med en ung-til-ung tilgang inden for
den seksuelle reproduktive rettigheder
Det er en vigtig læring, hvordan man også får debatten om ligestilling adskilt
fra en partipolitisk diskussion

Konkrete idéer
- En bustur rundt i landet med ungdomsdelegaterne
- Dialogmøder med ungdomsdelegaterne, om verdensmålene, forankret i DUF
- Man kunne bruge ungdomsdelegaterne til at udvikle politik på området for
DUF. Konkret kunne det være udtalelser på Delegeretmødet.

5. Procesplan for demokratikommission
Næstformanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejder, Jens Nygaard Nielsen. Jens rammesatte procesøvelsen, hvorefter
styrelsen blev inddelt i par, til videre drøftelse.
Produktet af processen i styrelsen bliver samlet af sekretariatet og sendt ud.
Produktet vil danne baggrund for den videre proces med at gøre tankerne bag
demokratikommissionen til virkelighed.
Hovedtemaerne for drøftelserne kan ses i bilaget til referatet, som er de indscannede
notatkort.
Generelt
Der blev udtrykt ønske om at genoverveje navnet, da Demokratikommissionen lyder
”DJØF-agtigt” og akademiseret.
Der blev herudover udtrykt bekymring om, hvorvidt tidsplanen er for ambitiøs i
forhold til den politiske behandling, da styrelsen lagde stor vægt på projektet og
derfor var optaget af at sikre sig indflydelse på det. Konkret var der ønske om, at
bilagene på netop denne sag kom ud før end de normale tidsfrister eksempelvis 14
dage før.
Efter en repetition af procedurer for politisk behandling, herunder at det er FU, der
lægger sager til behandling i styrelsen, blev det besluttet at imødekomme styrelsen
således at der ændres i den foreslåede tidsplan, så demokratikommissionen også
kommer på dagsordenen til næste styrelsesmøde, hvor sekretariatet laver en
foreløbig status enten mundtligt ellers skriftligt alt efter, hvordan det giver mening.
Der rettes en særlig opmærksom på, at bilagene bliver klar i tide og gerne så hurtig
som muligt, så der er mulighed for at stille skriftlige ændringsforslag til kommissoriet
forud for styrelsesmødet.
Endelig blev det understreget, at styrelsen behandler det endelige kommissorium og
derfor også har mulighed for at udsætte processen, hvis der er brug for mere tid til
at drøfte det – eventuelt kan en del af styrelsesseminaret tages i brug.
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6. Redegørelse for vejledning om TIPS-midler
Punktet blev ledt af DUFs generalsekretær (GS), som administrativ ansvarlig for
DUFs tipsadministration og vejledningsprocedurer. GS indledte med at skitsere
hovedpointerne i det vedlagte notat.
Herudover understregede GS, at man har opfanget signalet fra sidste styrelsesmøde
om at være parat til at disponere de nødvendige ressourcer på sekretariatet for at
hjælpe medlemsorganisationerne både med at indrette sig efter de nye regler, men
også i forhold til de eventuelle konsekvenser de måtte have.

Efterfølgende pågik en drøftelse, hvor det blev fremhævet at:
− DUFs vejledningspraksis blev rost, og det blev nævnt, at DUF går meget langt
for at vejlede på en samvittighedsfuld måde.
− Der blev udtrykt anerkendelse af redegørelsen til styrelsen, men samtidigt
understreget, at der er organisationer, som har oplevet ekstra udfordringer på
baggrund af mangelfuld vejledning
− Det kunne overvejes om man som organisation kunne få trykprøvet
eksempelvis vedtægtsændringer i tipsudvalget, inden de vedtages i
organisationerne
− Det blev efterspurgt, at den arbejdsdeling mellem de forskellige
vejledningsorganer på DUFs sekretariat står mere klart, samt en mere præcis
beskrivelse af, hvad man kan få vejledning til
− Der er nogle gange en uoverensstemmelse mellem den vejledning en
organisation efterspørger og har brug for, og den vejledning man kan få fra
DUFs sekretariat. Der er et behov for mere klarhed om, hvor langt DUFs
medarbejdere kan gå i vejledningen, i rollen som forvalter af offentlige midler
− Der blev reflekteret over, at styrelsen og DUF som helhed skal lære af
processen. Eksempelvis udfordringerne med fulde medlemsrettigheder.
− Der blev efterlyst et behov for, at der kommer ro om reglerne og
tipsudvalgets tolkning heraf, så organisationerne ved hvad de kan regne med
− Det er vigtigt, at styrelsen står bag de beslutninger man har vedtaget
− Der har været en oplevelse af, at der har været uoverensstemmelse mellem
tipsudvalgets fortolkning og sekretariatets fortolkning
− Det er meget positivt at sekretariatet er helt ærlige også om fejl og
forbedringspotentialer, og i dialogen med styrelsen ift. de forskellige
praksisser
− Der er et fremadrettet opmærksomhedspunkt på de organisationer, der som
konsekvens af de nye regler ændrer i vedtægter og praksisser

7. Udtalelser fra delegeretmødet
Næstformanden introducerede punktet, og gav ordet videre til styrelsesmedlemmer,
der kort skitserede, hvad der er bevæggrunden for de respektive forslag

Udtalelse: Unges inddragelse i beslutningsprocesser
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Det kunne være en del af det demokratikommissionen kunne se på

Udtalelse: DUF forrest i kampen for den demokratiske samtale
- Demokratiet handler om mere og andet end det repræsentative demokrati
- Den kan kombineres med forslag 4
Udtalelse: DUF skal vise foreningslivets styrke
- Det er en konkret overvejelse, om vi skal koble os på et eksisterende projekt
eller lave vores helt eget fra bunden. Af de forskellige projekter der er af
denne art, er flere MO’er en del af det
- Konkret forslag om at DUF skal være en del af ”Danmark spiser sammen” –
Bemærk at det allerede er d. 23. april det løber af staben. Der var opbakning
til at sekretariatet hurtigt afsøger dette spor.
- Idé om at tage kontakt til store spillere indenfor detailhandlen. Det kunne evt.
være COOP, hvor vi undgår madspild
- Der kan være rigtig god synergi mellem idéen og projektet
”Madfællesskaberne” som blandt andet NAU er en del af.
- Ældresagen kunne være en oplagt samarbejdspartner
Sekretariatet undersøger der dagen efter nærværende styrelsesmøder, hvorvidt det
er muligt for DUF og DUFs medlemsorganisationer, at blive en del af projektet
”Danmark spiser sammen”.
Udtalelse: Folketingsvalget skal være de unges valg
- Der er behov for, at demokratiindsatsen bliver forankret bredt i DUFs MOer
- Det er en indsats, der er behov for
- Vi skal allerede nu prime de dagsordener, der kommer til at være under
folketingsvalget. En konkret idé: Når der er partilederdebatter, skal unge på
dagsorden.
- Det er vigtigt, at ressourceforbruget overfor outputtet overvejes nøje
- Det skal være styrelsen, der går ind i arbejdet. Styrelsen har et stærkt
kendskab til medlemsorganisationer på tværs, der kan udnyttes
FU skal arbejde videre med de konkrete idéer, som skal danne baggrund for en
grundig drøftelse på styrelsesseminaret og indspark til strategien.

8. Eventuelt
-

Styrelsens referater er kommet på DUF.dk, det er rigtigt positivt
Superfed hjemmeside

Således opfattet,
Morten Østergaard Sørensen
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