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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Generel orientering
Formanden gav en generel orientering, hvor han kom ind på:
- Styrelsesseminaret i januar
- Arbejdet i Disruptionrådet
- Møde med kulturministeren
- Medieforliget
- Ekspert arbejdsgruppe i YFJ omkring Erasmus+
Under blev det også sagt at:
- Der indkaldes til dialogmøde om Erasmus+ i april
- Ønske fra Søren Bøllingtoft om at deltage i
verdensmålsarbejdsgruppen

3. Drøftelse med FN klimadelegater
Formanden introducerede drøftelsen. Sekretariatet supplerede med, at området er nyt
og det derfor giver anledning til, at DUF skal afsøge mulighederne for bedst at få
indflydelse.
Ungdomsdelegat Amalie Helmbo deltog i drøftelsen, Monika Skadborg overhørte dele
af drøftelsen via Skype.
Ungdomsdelegaterne lagde indledende vægt på:
- Personlig baggrund, meritter og relevant erfaring.
- Klima er en afgørende problemstilling for vores generation.
- Unge skal have en meningsfuld plads ved bordet.
- Der skal en dialog i gang, og unge skal reflektere over deres ansvar
- Ønske om dialog med DUFs medlemsorganisationer og hvad der er vigtigt for
dem.
- Høj prioritet at have dialog med DUFs styrelse.
- Bidrage til, at DUF får udarbejdet positionspapir på området.
- 2018 er et vigtigt år, Der skal laves en aftale for, hvordan landene afrapporterer
på deres CO2 udslip og reduktionsforpligtelser.
- Politisk prioritet at se på, hvordan man kan forebygge klimaforandringer,
særligt relevant for den fattigste del af verden. Den rigeste del af verden har
været meget langsomme til at anerkende, at dette er en økonomisk
omkostning, som også de skal bidrage til.
- Spændende, hvordan samarbejdet bliver med Klimaministeriet, fordi kontakten
indtil nu har været med og igennem UM.
Efterfølgende pågik en drøftelse:
Rammer:
- Afgørende at få et godt og tillidsfuldt samarbejde med Klimaministeriet
- Afgørende at få skabt rum, hvor unge kan arbejde med klimadagsordenen
- Styrelsen bør holdes tæt på arbejdet, og vil gerne bidrage så meget som muligt
- Der kan være andre relevante ministerier som arbejder med klimadagsordenen
- Man kan med fordel åbne en dialog med Nordisk Ministerråd på området
Politiske sigtelinjer:
- Der skal være den rette balance mellem den kortsigtede tilpasningsindsats og
den mere langsigtede forbyggende indsats
- Vægten bør ligges på det politiske niveau og ikke den enkelte forbrugers ansvar
- Prioritet, at der afsættes midler til uafhængig forskning på området, og det ikke
alene skal drives frem af kommercielle interesser.
- Globale investeringsprogrammer
- DUF bør være meget ambitiøse i sin politik på vegne af ungdommen
- Afgørende at se på de ting, der særligt vedrøre ungdommen, eksempelvis
klimauddannelse og oplysning.
- Der kan med fordel også kigges på designprocesser og eksempelvis
affaldssortering, hvor Danmark har en styrkeposition
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Forankring af arbejdet:
- Bustur rundt i landet
- Fokus på at nå de medlemsorganisationer, som ikke normalt arbejder med
dette område
- Konkret klimarådgivning til medlemsorganisationerne
- Konkrete
aktiviteter,
der
kan
fungere
som
plug-and-play
i
medlemsorganisationernes lokalafdelinger (et eksempel blev nævnt som et
mærke en spejder kan tage)
- Dialogmøder
- Se på at række ud andre steder i rigsfællesskabet
- Verdensmålsarbejdet i DUF og ungdomsdelegaterne bør tænkes tæt sammen

4. Orientering om Folkemøde 2018
Sekretariatet gav en orientering om DUFs indsats på Folkemødet og baggrund herfor.
Der blev lagt vægt på de deltagende styrelsesmedlemmers forpligtelser i forhold til at
repræsentere DUF, samt en opfordring til hurtigt at melde tilbage på, hvorvidt man
deltager.
Efterfølgende pågik en drøftelse, hvor det blev fremhævet at:
- Vigtigt, det ikke kun bliver en platform for de politiske ungdomsorganisationer
men hele paraplyen. ”Ukendte fortællinger” var et godt eksempel på dette
- Det vil være fordelagtigt, hvis man kunne tilmelde sig individuelt til
ungdomscampen
- Der bør annonceres bredt omkring foreningsgullasch
- Vigtigt, at en ”ungdomsscene” ikke bliver en platform, der skubber DUF eller
unge ud af andre debatter.
- Forslag om at lave et åbent system til at fordele debatter internt i styrelsen
Afslutningsvis blev det fremhævet, at DSE også har en scene og styrelsen vil blive
inviteret til arrangementer her.

5. Afrapportering og evaluering på KV17-indsatser
Punktet blev udskudt på grund af tidspres
6. Retningslinjer på lokalforeningspulje
Formanden præsenterede forretningsudvalgets indstilling og understregede de meget
åbne og ubureaukratiske retningslinjer i forhold til DUFs øvrige bevillingsudvalg.
I den generelle debat blev der forespurgt til, hvorvidt midlerne er underlagt
forvaltningsloven. Sekretariatet kunne opklare, at dette ikke er tilfældet.
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Generelt blev fremhævet, at der er tydelig sammenhæng mellem styrelsens
drøftelser og de endelige retningslinjer. Inputmødet for medlemsorganisationerne
blev også fremhævet positivt.
Der blev spurgt ind til, om der kan arbejdes med projekter over længere
tidsperioder. Det blev bekræftet, at dette bestemt er muligt.
Efterfølgende blev der indledt en drøftelse omkring de fremsatte ændringsforslag
Ændringsforslag 1:
Forslaget blev præsenteret med vægt på at inkludere de lokale foreninger som ikke
er medlem af en af DUFs medlemsorganisationer, og dermed åbne puljen mere op. I
Forslaget er der forsøgt afgrænset efter nogenlunde samme udgangspunkt som i
TIPSen.
Der var fælles forståelse om, at det ikke er hensigten med forslaget, at alle
organisationer indenfor rammen i Sydslesvig kan søge.
Sekretariatet redegjorde for de administrative betænkeligheder forbundet med at
åbne puljen op. Flere styrelsesmedlemmer fremhævede erfaringer fra IS-udvalget i
forhold til ekstra arbejde forbundet med at åbne puljen op for grupper udenfor DUFs
medlemsskare.
I forbindelse med drøftelsen blev der også fremsat forslag om, at man eventuelt
kunne pålægge de landsorganisationer, som ikke er medlem af DUF, bevisbyrden i
henhold til at dokumentere/bekræfte, at deres lokalafdelinger lever op til kravene.
Flere fremhævede, at man med fordel kunne genbesøge reglerne efter en periode og
så genbesøge muligheden for at åbne puljen yderligere op.
Efter drøftelsen skred man til afstemning: 2 for, 17 imod. Ændringsforslag 1 blev
således ikke vedtaget.
Ændringsforslag 2 blev trukket af forslagsstiller. Ændringsforslag 2A blev vedtaget.
Ændringsforslag 3 blev trukket af forslagsstiller.
Der pågik en drøftelse om ændringsforslag 3A, hvor styrelsen udtrykte ønske om at
tydeliggøre en vis fleksibilitet i forhold til afrapportering. Det blev vedtaget at:
” Med mindre andet er aftalt, skal der afrapporteres til DUF senest en måned efter
projektet/aktiviteten/afskaffelsen er afsluttet i henhold til den fremsendte tidsplan”
Med ovenstående ændringer blev de samlede retningslinjer vedtaget.
7. Kommissorium for lokalforeningspulje
Formanden præsenterede baggrunden og forretningsudvalgets indstilling.
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Det fremsatte forslag til kommissorium blev vedtaget
De samlede kommissorier samt styrings -og ansvarsfordeling opdateres som
konsekvens heraf.
8. Nedsættelse af bevillingsudvalg for lokalforeningspulje
Formanden præsenterede forretningsudvalgets indstilling. Der blev efterfølgende
udtrykt opbakning til en bred sammensætning.
Indstillingen til udvalgssammensætning blev fulgt.
Der blev gjort opmærksom på, at styrelsen gerne vil have besked når
udvalgsmedlemmerne har fået besked.
9. Tematiseret Initiativstøtte
Formanden præsenterede forretningsudvalgets indstilling.
Der blev i forbindelse med drøftelsen specifikt spurgt ind til, hvor Skolevalget hører
hjemme, det var dog ikke muligt at give et entydigt svar.
Der blev også spurgt ind til, hvordan ”nyhedskravet” vægtes i forbindelse med
tematiseret IS. Her kunne udvalgsmedlemmer redegøre for, at det fortsat vægtes,
men det vægtes mindre end ved almindelige ansøgninger til InitiativStøtten.
Forslaget til retningslinjerne blev godkendt.
10. Udtalelser fra delegeretmødet 2017
Punktet blev udskudt på grund af tidspres

11. Henvendelse fra samrådsorganisationer
Formanden redegjorde for forretningsudvalgets indstilling.
Samrådets repræsentanter redegjorde for, at problemstillingen fylder meget for
samrådets sekretariater, og man ser med bekymring på den rådgivningsopgave, der
kan opstå i kølvandet på vedtægtsændringerne. Det blev fremhævet, at man derfor
forventer, at DUF vil stå til rådighed fx i forhold til håndtering af lokale banker, der
vil stille sig kritisk overfor nye vedtægter.
Flere styrelsesmedlemmer udtrykte sympati for problemstillingen og bekræftede, at
man ser det som DUFs opgave at stå klar med vejledning og rådgivning.
Der pågik også en drøftelse om, hvorvidt det er styrelsens rolle at tydeliggøre, hvad
der er hensigten med reglerne. I den sammenhæng blev det fremhævet, at det vil
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være uhensigtsmæssigt, at styrelsen kommer til at fungerer som klageinstans over
TIPS-udvalgets afgørelse. Samtidig blev der redegjort for, at styrelsen principielt har
mulighed for at blande sig, hvis man ønsker, fx i forhold til at gennemtvinge en
anden tolkning. Der var dog et flertal i styrelsen, der vil finde en sådan tilgang
uhensigtsmæssig, og dernæst heller ikke er uenige TIPS-udvalgets tolkning.
Der var bred enighed om, at Samrådets henvendelse bør tages i betragtning, når
styrelsen på sit kommende møde drøfter vejledningsindsatsen.
Forretningsudvalgets indstilling blev fulgt, og TIPS-udvalgets vil således blive bedt
om at tage stilling til, om man fastholder sin tidligere tolkning.
12. Evaluering af delegeretmødet 2017
Formanden præsenterede evalueringen, og efterfølgende indledtes en drøftelse, hvor
følgende synspunkter blev fremført:
-

Ærgerligt, at det trak ud med stemmetællingen, dette bør man se på at
optimere fremover
Gerne mere tid og skarpere proces for den temapolitiske drøftelse
Man bør arbejde på at få flere typer af medlemsorganisationer bragt i spil som
forslagsstillere, og til at motivere på talerstolen
Størst muligt hensyn fremover til den meget sammensatte skare af
delegerede
Undersøge muligheden for at sove i kursuslokalerne på Nyborg Strand
Styrelsen har også et vigtigt ansvar for at forberede sine delegerede på et
delegeretmøde, som er politisk
Man bør se på et bedre format for behandling af ændringsforslag, hvor der er
bedre tid til at se på dem, inden de skal behandles

Der pågik en diskussion om forventninger til dirigenter og disses rolle på
delegeretmødet. Der blev fremsat forslag om, at man kan se på at have dirigenter
med flere forskellige baggrunde end politisk.

13. Rammer for delegeretmødet 2018
Formanden redegjorde for forretningsudvalgets drøftelse om eventuelt at udvide
delegeretmøde med en ekstra dag. Efterfølgende drøftede styrelsen fordele og
ulemper ved dette.
Diskussionen centrede sig om:
-

Står omkostningerne ved at udvide mål med output
Hvad ekstraomkostningen vil være for medlemsorganisationerne
Muligheden for ekstra tid til at netværke og diskuterer
Hvilke typer af organisationer et længere delegeretmøde vil komme til gode
Eventuelt at se på et forlænget delegeretmøde i 2019 i forbindelse med valg
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Et flertal gav udtryk for, at man gerne vil fastholde delegeretmødet på én dag.
Efterfølgende nedsatte man en arbejdsgruppe som skal arbejde med delegeretmødet
2018:
-

Rasmus Jakobsen
Christine Lund
Rasmus Slot
Lucas Skræddergaard
Clara Halvorsen

14. Eventuelt
Afbud fra Clara Halvorsen til næste møde

Således opfattet, JS
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