
Rammerne for debat
  
• Formændene i afdelingerne/fællesledelsen/støtteforeningen
 motiverer primært medlemmerne i afdelingerne, men invitationen
 sendes bredt ud til alle medlemmer. Det enkelte medlem har selv 
 ansvar for at tilmelde sig

• Medlemmer af Støtteforeninger inviteres også med

• Det er helt frivilligt at være med og alle med lyst til at bidrage til DUI´s
 udvikling og fællesskab og samtidig lære andre medlemmer at kende,
 er meget velkomne

• Der er ingen adgangskrav. Det tilstræbes, at grupperne består af både 
 erfarne og forholdsvis nye medlemmer i DUI- LEG og VIRKE og vi 
 håber at grupperne får en en bred geografisk sammensætning 
 Erfaring gennem flere år i organisationen og forholdsvis ny med 
 erfaring udefra er et godt afsæt 

• Gruppernes deltagerantal er optimal med min 10 og max 25, 
 men grupperne kan dubleres
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• Man kan ok deltage i flere grupper, hvis man har tid og lyst til det

• Møderne foregår primært online, men fysiske møder vil også kunne 
 aftales. Dog uden transport tilskud 

• Gruppen aftaler selv indbyrdes, hvordan dagsorden
 og processen skal foregå.

• Tidsforbruget er op til grupperne at aftale på første møde

• Debatgruppen modtager til første møde et statusnotat på
 medlemmer, økonomi og andet relevant, som supplement og
 basic viden om DUI- LEG og VIRKE til brug for arbejdet.  

• Der udarbejdet en kort formålsbeskrivelse af gruppens arbejde
 og der er flere muligheder i forhold til målet med gruppens arbejde   



Gruppens arbejde kan munde ud i følgende: 
  
• Et konkret forslag til behandling på Landsmødet i maj 2022,
 som f.eks. et vedtægtsændringsforslag eller som et forslag til
 beslutning omkring Målprogram eller 

• Et andet forslag til vedtagelse. 
 Forslaget kan indsendes til HB, som så behandler det
 og fremsætter det til Landsmødet fra HB 

• ELLER gruppen kan vælge at afdelinger skal fremsætte
 det til behandling. 

• Gruppen kan benytte sig af de kalenderfastsatte Dialogmøder og
 afdelingsformandsmøder og præsentere arbejdet/forslaget på et
 af disse møder til yderligere kvalificering. Samtidig kan gruppen
 også fremlægge arbejdet direkte på et HB - møde 
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• Eller gruppen kan vælge ikke at arbejde med et konkret forslag, 
 men konkludere, at der har været nogle gode samtaler.

• Frister op til Landsmødet den 21. – 22. maj er følgende:
 - HB – forslag til behandling - 4 mdr. før - senest 20. januar 2022
 - Forslag fra afdelinger – 2mdr. før – senest 20. marts
 - Forslag til ændringsforslag – 4 uger før – senest den 20. april

• Hvis grupperne ønsker bistand i form af referatskrivning, 
 procesledelse eller konkrete oplysninger til brug for arbejdet 
 vil Forbundskontoret stå til rådighed for grupperne




