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 Bliv klogere 
forud for dit første 

delegeretmøde.
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HOW TO 
DELEGERETMØDE

Mia er ansat på DUFs sekretariat og er DUFs 
administrative blæksprutte. Hun har arbejdet i 
DUF siden 2009, og delegeretmødet 2021 bliver 
det 13. delegeretmøde, som Mia står i spidsen for. 

Her fortæller Mia om delegeretmødet, og hvordan 
det forløber. 

HVAD ER DELEGERETMØDE?

Delegeretmødet er DUFs øverste myndighed (ligesom en generalforsamling), hvor 

delegerede fra alle DUFs medlemsorganisationer mødes, drøfter og beslutter 

retningen for DUF det næste år. Der sættes både fokus på året, der er gået, men 

der ses i høj grad også frem mod nye mål for DUF.

HVEM DELTAGER?

Hver medlemsorganisation har ret til at sende et antal delegerede og observatører.  

Antallet af delegerede afhænger af, hvor mange medlemmer den enkelte medlems- 

organisation har. Derudover deltager DUFs styrelse, de ansatte fra DUFs sekretariat 

og specielt indbudte gæster.

HOW TO DELEGERETMØDE   1



☛

☛ HVEM GØR HVAD?

• DELEGEREDE er dem, der deltager med tale- og stemmeret.

• OBSERVATØRER er dem, der deltager med taleret men uden stemmeret.

• STEMMETÆLLERE er dem, der er særligt udvalgt til at hjælpe med at tælle

ved oprækning af stemmekort eller ved skriftlig afstemning. Det er ofte nogen

af de ansatte fra DUFs sekretariat.

• DIRIGENTER er dem, der leder delegeretmødet og har ansvaret for, at delegeret-  

 mødet forløber i overensstemmelse med DUFs vedtægter. Dirigenterne styrer

talerlisten, sætter forslag, udtalelser og ændringsforslag til afstemning og sørger 

for, at tidsplanen overholdes.
• STYRELSEN er 19 engagerede unge fra DUFs medlemsorganisationer, der er

valgt  ved delegeretmødet for en to-årig periode. Styrelsen står for at lede DUF

imellem delegeretmøderne.

• SEKRETARIAT er 54 engagerede medarbejdere, som til daglig oplyser, rådgiver,

arrangerer debatter og kurser både nationalt og internationalt for medlemmerne

i DUFs medlemsorganisationer. Til daglig holder DUFs sekretariat til på

Scherfigsvej 5 på Østerbro. På delegeretmødet har sekretariatet keyhangers om

halsen, og du kan altid tage fat i dem, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

• TRYGHEDSVÆRTER er to personer, som bliver valgt, når mødet starter. Dem

kan du gå til, hvis du oplever noget ubehageligt eller utrygt. DUFs styrelse

indstiller to tryghedsværter.

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT DELTAGE?

Som deltager på DUFs delegeretmøde sikrer du, at din egen medlemsorganisation  

er repræsenteret og får indflydelse på, hvad DUF fremadrettet skal arbejde med.  

Du får derudover mulighed for at følge med i DUFs udvikling og mærke det fælles-

skab, som du og din organisation er en del af i DUF. Som deltager får du også  

mulighed for at netværke med unge fra andre af DUFs medlemsorganisationer, 

og bliver en del af en demokratisk festdag, hvor vi samles for at hylde fællesskabet, 

dialogen og demokratiet.
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☛ HVAD SKER DER PÅ DELEGERETMØDET?

• FORMØDER På formøderne, som ligger inden delegeretmødet egentlig starter, 
får din gruppering muligheden for at mødes og drøfte forslag og udtalelser, der 

kommer til debat i løbet af dagen.
• FORMANDENS BERETNING er den siddende formands tale om DUFs arbejde 

og et kig på, hvad der venter i det kommende år. Delegeretmødet har mulighed 

for at kommenterer på formandens beretning, når den er afholdt
• TEMAPOLITISK DRØFTELSE er en tematisk snak om et udvalgt emne. I år er 

emnet trivsel, og drøftelsen bliver faciliteret som workshops, hvor du kan 

tilmelde dig to forskellige.

• TALERSTOLEN – HVORNÅR OG HVORDAN? Når et

punkt på dagsorden er fremlagt, har du mulighed for

at komme til orde. Du skal blot aflevere en

”jeg ønsker ordet”-seddel til dirigenterne,

så kommer du på talerlisten.

• FROKOST Vi spiser alle sammen frokost

samtidig, og frokostpausen kan samtidig

bruges til netværk.

• MIDDAG Vi afslutter dagen med fælles

middag.
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TALERSTOLEN
Alle delegerede og observatører 

har mulighed for at gå op på taler- 

stolen og sige deres mening. 

Vi håber, at I er mange, som har lyst 

til at deltage i drøftelserne!  

Vi ved, at det kan kræve lidt mod at stille  

sig op foran de andre og tage ordet.  

Derfor bliver der altid klappet af  

alle nye, der tør stille sig 

på talerstolen! 
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☛ HVAD ER MIN OPGAVE SOM DELEGERET? 

Som delegeret skal du deltage aktivt i drøftelserne og beslutningerne herunder 

stemme, når der er valg.

HVAD STEMMER VI OM?

• VALG Der er valg til DUFs styrelse, forretningsudvalg og formandskab hvert

andet år. DUFs styrelse leder DUF mellem delegeretmøderne og består af

repræsentater fra DUFs medlemsorganisationer, som er valgt for en toårig

periode. Du kan se kandidaterne til valget på duf.dk.

• UDTALELSER En udtalelse er noget, som du mener,

at DUF skal have en holdning til. En udtalelse er altså

et politisk holdningsdokument til et hvilket som

helst emne, som DUF bør mene noget om. Alle

delegerede har mulighed for at indstille en ud-

 talelse til delegeretmøde. 

• FORSLAG Et forslag er noget, som du mener,

DUF skal arbejde med eller for. Ved at indstille et

forslag til Delegeretmødet, kan du altså foreslå, at

DUF  fremadrettet sætter fokus på og arbejder med

noget bestemt. Alle delegerede kan indstille et forslag.

• VEDTÆGTSÆNDRINGER Vedtægterne er DUFs spilleregler, som du forud

for delegeretmødet kan stille ændringsforslag til.

• ÆNDRINGSFORSLAG er et ændringsforslag til allerede fremsatte forslag.

Det kan være både til kontingent, budget, udtalelser, for-

slag, vedtægtsændringer, temapolitisk drøftelse og 

de politiske mål.

• ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÆNDRINGS-

FORSLAG Har du et forslag til en ændring

til et af de ændringsforslag til budget, 

kontingent, udtalelser og politiske mål, 

som der allerede er indsendt, kan du 

sende det helt frem til dagen for delegeret 

mødet.
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ÆNDRINGSFORSLAG 
er din mulighed for 

at sætte præg på de dokumenter, 

som delegeretmøde vedtager!  

Du kan tale med din delegation forud for 

delegeretmøde, om I har lyst til 

at indsende et ændringsforslag. Hvis du  

stiller et ændringsforslag, får du på mødet 

mulighed for at forklare og motivere,  

hvorfor du ønsker at ændre i teksten.  

Herefter kan andre tale imod dit 

forslag og til sidst stemmer alle 

om ændringsforslaget. 

HVAD BETYDER 
SIMPELT FLERTAL

Simpelt flertal betyder, at der 

er flere delegerede, som stemmer 

for end imod. Det er et afstem- 

ningsprincip, hvor der altså 

kun kræves én stemmes 

overtal i modsætning til 

princip om absolut 

flertal.
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☛ HVORNÅR ER DER VALG TIL DUFs STYRELSE? 

DUFs styrelse vælges hvert andet år altid i ulige år, mens der i lige år vedtages 

politiske mål.

HVAD FOR NOGET INFORMATION KAN JEG 
FORVENTE FREM MOD DELEGERETMØDET?

Delegeretmødehæftet indeholder det materiale, som skal behandles på mødet.  

Delegeretmødehæftet er digitalt. Det bliver sendt ud  4 uger før delegeretmødet til 

alle medlemsorganisationer og til den e-mail, du er tilmeldt med.

Efter fristen på indsendelse af forslag til udtalelser, politiske mål, temapolitisk  

drøftelse samt ændringsforslag til budget, kontingent, udtalelser, forslag, 

vedtægts- ændringer, temapolitisk drøftelse og politiske mål udsendes de pr. mail 

til alle til- meldte deltagere og til medlemsorganisationerne.
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VIGTIGE DATOER FORUD 
FOR DELEGERETMØDET

• 29. OKTOBER KL. 9: Frist for indsendelse af forslag til vedtægts- 
ændringer og andre forslag.

• 5. NOVEMBER: Delegeretmødehæftet udsendes.

• 15. NOVEMBER: Frist for tilmelding til delegeretmødet.

• 19. NOVEMBER KL. 9: Frist for indsendelse af ændringsforslag til 

budget, kontingent samt ændringsforslag til vedtægtsændringer.

• 26. NOVEMBER KL. 9: Frist for indsendelse af forslag til udtalelser
og opstilling som formand, næstformand, til forretningsudvalget
eller styrelsen (skal din opstilling med i det trykte materiale skal vi
have det sendes den 29. oktober kl. 9)

• 4. DECEMBER KL. 10: Frist for indsendelse af ændringsforslag til
ændringsforslag vedr. budget, kontingent og udtalelser.
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