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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Generel orientering
Generalsekretæren orienterede om:
- Tipsudvalgsmøde d. 29. november
- Dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen om lokalforeningspuljen. Sekretariatet
har indkaldt sig selv til møde med dem tirsdag d. 6. november med henblik
på hurtig afklaring på de sidste detaljer
Det blev besluttet, at der skal tilgå styrelsen en skriftlig orientering efter mødet med
Slots- og Kulturstyrelsen tirsdag d. 6. november.
3. Orientering om Skolevalg 2019
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets medarbejder
Jakob Sørensen, der med udgangspunkt i bilaget orienterede om planlægningen.
Der pågik herefter en drøftelse i Styrelsen, hvor hovedpointerne var:
- Der indstilles til, at man er opmærksom på at få en bredere repræsentation af
deltagende skoler. Både geodemografisk og socioøkonomisk.
- Søren Bøllingtoft tilbyder at sætte sin erfaring i spil, i arbejdet med
influencers om konkrete budskaber
- Ungdomsklubberne kunne være gode partnere, i planlægning af
skolevalgsfester
- Konkret ift. MO’er, der ikke er politiske ungdomsorganisationer. Der blev
opfordret til erfaringsdeling på tværs af MO’er til, hvordan der er mulighed for
at engagere sig som organisation
Såfremt at folketingsvalget kommer til at ligge samme tidspunkt som skolevalget, vil
skolevalget blive udskudt.

4. Orientering om Demokratiets dag
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets medarbejder
Jakob Sørensen, der med udgangspunkt i bilaget orienterede om Demokratiets dag,
som netop nu afvikles. Der pågik herefter en drøftelse i Styrelsen.
-

Der blev opfordret til, at medlemmerne af Styrelsen kommer ud og oplever
Demokratiets dag live
Der skal tilgå styrelsen en oversigt over de resterende Demokratiets dag
arrangementer, så der er mulighed for at deltage.
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5. Projektplan for Demokratkommissionen
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets medarbejder
Jakob Sørensen, der med udgangspunkt i bilagene orienterede om arbejdet.
Der pågik herefter en drøftelse i Styrelsen, hvor hovedpointerne var:
- I arbejdet med temaerne er det vigtigt, at antagelser og påstande er
underbygget og kvalificeret videnskabeligt
- Vær opmærksom på at tænke bredt i inddragelsen af unge, så målgruppen er
flere, end blot de unge, der går på universitetet
- Det er vigtigt, at man tænker unge helt ind i kernen af
demokratikommissionens arbejde. Det skal beskrives, hvad unges rolle i
kommissionens arbejde er
- Der blev efterlyst idéer til, hvordan man på det forestående delegeretmøde
kan skabe opmærksom om Demokratikommissionen. Uden at tage tid fra det
program der er lagt fra DM18 - Der blev opfordret til at invitere
kommissionsformanden til DM18, hvor hun kunne få muligheden for at
fortælle om det forestående arbejde
- Styrelsen ønsker en løbende opdatering på arbejdet, så det er muligt at følge
arbejdet, og muligt at komme med input hertil
-

Styrelsen sender ros til det foreløbige arbejde

Formanden opfordrede til at skulle der opstå yderligere idéer blandt
styrelsesmedlemmerne, evt. i dialogen med baglandet, skal disse formidles til
sekretariatet.

6. Copenhagen Pride - Evaluering og drøftelse af 2019-indsats
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Christian Bylund, på vegne
af arbejdsgruppen. Christian orienterede om engagementet i 2018, med baggrund i
bilaget.
Der pågik herefter en drøftelse i Styrelsen, hvor hovedpointerne var:
- Styrelsen generelt sendte ros til afviklingen af DUFs engagement i Priden
2018
- Fokus i 2019 bør være på at have gode arrangementer i Pride-ugen, mindre
på deltagelse i optoget lørdag. Vi skal dog fortsat være med i optoget
- Der blev opfordret til, at der i 2019 skal være fokus på også at inddrage de
kirkelige organisationer i pride-engagementet
- Der bør udvikles en LGBT+-politik for DUF, dette kunne med fordel gøres ifm.
Priden 2019
Styrelsen vedtog at gentage deltagelsen ved Priden 2019.
På et kommende styrelsesmøde, skal Styrelsen behandle rammerne for DUFs
engagement i Priden 2019, som gerne må pege frem mod World Pride i 2021.

Side 3

7. Nyt medlem af DUF (Dyrenes Alliance) - Indstilling til DM
Formanden introducerede punktet.
Styrelsen indstiller til delegeretmødet, at Dyrenes Alliance indstilles til at blive optaget
som medlemsorganisation af DUF.

8. Nyt medlem af DUF (DUBAL) - Indstilling til DM
Formanden introducerede punktet.
Styrelsen indstiller til delegeretmødet, at DUBAL indstilles til at blive optaget som
medlemsorganisation af DUF.

9. DUFs nye tilgang til uddannelses- og netværksaktiviteter
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejdere Frederik Fredslund-Andersen og Simon Raabye Poulsen, der
gennemgik arbejdet med udviklingen af ”DUF-tilgangen” til uddannelses- og
netværksaktiviteter.
Styrelsen gennemførte herefter en gruppeøvelse, hvor de fik muligheden for at
arbejde med ”DUF-tilgangen” hands on.
Styrelsen kom herefter med input til, hvordan DUF kan arbejde videre med ”DUFtilgangen”. Hovedpointerne herfra var:
-

Der er behov for et langsigtet og vedholdende fokus på det. Der skal tænkes
ind i alle aspekter, hvor det er muligt.
Det kommende år skal ses som et ”laboratorium”, hvor ”DUF-tilgangen”
videreudvikles i praksis
Når det er frivillige ressourcer, der inddrages som undervisere, er det fordi,
der er en særlig værdi i at det netop er frivillige

Der var generel ros fra Styrelsen af arbejdet og resultatet heraf.

10. DUFs uddannelser i strategiperioden 2018 - 2019
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejdere Frederik Fredslund-Andersen, der med udgangspunkt i bilaget
gennemgik de planlagte uddannelsesaktiviteter.
Styrelsen vedtog planen for DUFs uddannelser i strategiperioden 2018 – 2019.

11. Temapolitisk drøftelse 2018
Chris Preuss gennemgik planen for Temapolitisk drøftelse 2018 på DM18. Der pågik
herefter en drøftelse af temapolitisk drøftelse 2018 i Styrelsen, med fokus på
processen op til og under DM18. Pointerne herfra var:
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Til DM-mappen
- I DM-mappen er det vigtigt, at vi får beskrevet, hvilket produkt vi skal ende
med efter den temapolitiske drøftelse
- I DM-mappen skal de nuværende forslag fremgå på en samlet liste uden
kategorisering/emneinddeling
- Det er vigtigt at understrege, at det ikke Styrelsen, der har fundet på
forslagene, men det er på baggrund af input online og til dialogmødet på
sekretariatet
- I DM-mappen skal det fremgå, at man kan tage fat i en kontaktperson, for at
få kvalificeret sine forslag
- Forslagene skal grupperes alfabetisk i DM-mappen.
Inden DM18
- Listen med gruppesammensætningen skal sendes ud til alle deltagere på
DM18, inden mødets start
- Den politiske behandling af temapolitisk drøftelse skal skrives ind i
forretningsorden
- Der skal vedtages 6 kategorier. De mest populære forslag i hver kategori
indgår i de 10 endelige forslag. Herudover medbringes de 2 næstmest
populære forslag fra hver kategori, 12 i alt, som stemmes om. De 4 der opnår
den største opbakning indgår i de 10 endelig forslag.
Processen på DM18
- Den politiske dialog, samtale og debat det vil kaste af sig på DM, er en del af
formålet med den temapolitiske drøftelse i sig selv
- Hver gruppe skal indstille to forslag til vedtagelse.
- Der skal vedtages kategorier. For eksempel 6 forskellige. Det eller de to mest
populære forslag, afhængigt af antallet af grupper, fra hver gruppe indgår i
de, eksempelvis, 10 endelige forslag. Herudover medbringes de 2 næstmest
populære forslag fra hver kategori, eksempelvis 12 i alt, som stemmes om.
De 4 der opnår den største opbakning indgår i de 10 endelig forslag. Er der
flere grupper, der arbejder med det samme emne, vil det være summen af
stemmerne fra grupperne, der afgør, hvilke forslag, der går videre.
Styrelsen vedtog, at de på næste møde vedtager de endelige kategorier for
dialogværkstederne og antallet af kategorier. Hver kategori har "indstillingsret" på et
forslag i det samlede forslag, mens en pulje af frie.
Forslaget: ”Der skal reserveres midler til, at arbejdsmarked bliver mere fleksibelt for
unge med engagement i frivillige foreninger igennem lønrefusion.” skal gennemses

12. Årsplan 2019
Alle møder bliver lavet som kalenderindkaldelser fra sekretariatet.
Styrelsen vedtog årsplanen for 2019.
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13. Eventuelt
Lucas glæder sig til at se alle til julefrokosten. Man skal give besked på forhånd, hvis
man ikke er til gris.

Således opfattet,
Morten Østergaard Sørensen
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