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Styrelsesmøde

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering
3. Status på arbejdet med samvær og trivsel
4. Ungdomsdelegatprogrammet - Afrapportering 2018
5. Vedtagelse af mandatramme for politik på det internationale område
6. Understøttelse af medlemsorganisationers internationale engagement og
kompetencer samt bredde og forankring
7. Relancering af DUFs tværpolitiske netværk
8. Forslag og ændringsforslag vedr. delegeretmødet
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Generel orientering
Formanden orienterede om:
• Lokalforeningspuljen er blevet åbnet. Første ansøgningsfrist er d. 9. december.
Herunder opfordrede Kasper alle i Styrelsen til at motivere deres baglande til at
søge.
• Der er en oplevelse af, at vores position som ungdommen stemme stadigt
styrkes, og vi begynder at se frugten af arbejdet.

3. Status på arbejdet med samvær og trivsel
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til drøftelse i styrelsen.
Styrelsen havde generelt stor ros til arbejdet og processen med arbejdet. Det er en
god og ambitiøs plan. Der er ros til det konkrete arbejde med netværksgrupperne.
Der var opfordring til hurtigst muligt at melde datoer for workshops ud. Dette leveres
så snart datoerne for workshop er planlagt.

4. Ungdomsdelegatprogrammet - Afrapportering 2018
Under behandlingen af dette punkt deltog ungdomsdelegaterne.
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til ungdomsdelegaterne, for
nogle overordnede refleksioner.
Ungdomsdelegaterne takkede DUF for muligheden, tilliden og ansvaret de er blevet
givet igennem det seneste år, som ungdomsdelegater.
Der pågik herefter en drøftelse i styrelsen:
Styrelsen sendte stor ros til ungdomsdelegaternes indsats gennem det seneste år.
Det har fungeret godt med verdensmålstouren i Danmark, og det skal der holdes fast
i.
Det er vigtigt med fora, hvor danske unge har mulighed for at yde indflydelse på
delegaternes repræsentation af Danmark. Blandt andet hvad de mener.
Der ligger fortsat et arbejde i at opbygge stærke relationer til ministerierne ud over
udenrigsministeriet på dette område.
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5. Vedtagelse af mandatramme for politik på det internationale område
Formanden introducerede punktet, og åbnede for en drøftelse af mandatrammerne i
styrelsen.
Af generelle kommentarer vedrørende mandatrammerne var
• Ud over DUFs holdning til forskellige områder, er det også relevant i delegaternes
arbejde, hvordan DUF arbejder med det.
•

En generel ting om dokumenterne er, at det kunne bruge en ekstra
gennemskrivning for rettelser af sproglige ting.

Der pågik herefter en drøftelse af de enkelte mandatrammer. De tekstnære
kommentarer bliver taget med videre i revisionen af dokumenterne.

Med styrelsens tilføjelser, godkendte styrelsen mandatrammerne.

6. Understøttelse af medlemsorganisationers internationale engagement og
kompetencer samt bredde og forankring
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til drøftelse i styrelsen.
Det er et rigtigt godt papir. Til næste gang, skal man sørge for at fremhæve, hvad
der er nyt.
I rådgivningen af MO’er, skal vi fremhæve værdien af at unge fra partnerskaberne
kan komme til Danmark ifm. projektet.
Der er følgende tilføjelser til dokumentet:
Under organisatorisk forankring: Det er en vigtig pointe, at det ikke kun er
sekretariatet, kan der kan sidde med en faglig viden. Man skal udnytte den viden der
er opsamlet i de forskellige projekter. MO til MO læring.
Følgende indsættes under ”værdien af det internationale arbejde” (side 7)
I vejledningsindsatsen af projektgrupperne opfordres der til at skabe større
gensidighed og benytte sig af adgangen til at lade udenlandske partnere komme til
Danmark, når det giver mening for projektet.

Med styrelsen tilføjelser, godkendte styrelsen notatet.

7. Relancering af DUFs tværpolitiske netværk
Formanden introducerede punktet, og redegjorde for processen bag udviklingen af
dokumentet.
Det er meget positivt med relanceringen.
Det understreges fra styrelsen, at det er op til styrelsen at beslutte valg af lande.
Dette forventes efterlevet i fremtiden.
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I undersøgelsen af nye lande, skal vi se på de erfaringer fra arbejde i konkrete lande,
der ligger i MO’erne.

Styrelsen godkendte de reviderede beslutningsgange.

8. Forslag og ændringsforslag vedr. delegeretmødet
Formanden introducerede punktet.
Temapolitisk drøftelse:
Forslagsstillerne på de forslag der er kommet ud over de styrelsesindstillede, vil
fremgå af det, der tilgår delegeretmødet. Det vil dog ikke fremgå i de enkelte
grupperum på DM.
I Chris Preuss introduktion af det, er et vigtigt at processen vedr. de forslag der er
indstillet af DUFs styrelse, bliver beskrevet. Altså hvordan de er indkommet.
Vi skal på forhånd se på muligheden for at lave en video med Chris, der beskriver,
hvordan processen på delegeretmødet fungerer.

Beskrivelse af proces fra grupperne til plenum og videre:
Det mest populære forslag under hvert emne går direkte videre til det endelige.
Det 2. og 3. mest populære forslag går videre til drøftelsen i plenum. Dette giver 12 i
alt. Det skal ende ud med, at vi prioriterer 4 til det endelige.
I alle emner undtaget ”klima og bæredygtig udvikling” har deltagerne 3 smileys at
afgive. I ”klima og bæredygtig udvikling” har deltagerne kun 2 smileys.
Der skal være mulighed for, når de 10 er prioriteret, at stille ændringsforslag hertil.
Det er vigtigt løbende gennem behandlingen at gøre opmærksom på dette. Deadline
for ændringsforslag er når de 10 forslag er stemt igennem.
Forretningsorden:
Styrelsen indstiller forslaget til ændring i forretningsorden til delegeretmødet.
Politiske mål:
Styrelsen drøftede ændringsforslagene til politiske mål.
Udtalelser:
Styrelsen drøftede forslagene til udtalelser.
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9. Eventuelt
Intet under eventuelt.

Således opfattet,
Morten Østergaard Sørensen
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