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Referat månedsmøde i Internationalt 
Netværk januar 2021 
 
Til stede: Ann, Harun, Bertram, Rebekka, Tobias 
Fraværende/Afbud: Oliver 
Referent: Tobias 
 
Dagsorden 
 
0 Godkendelse af dagsorden 
 
1 Siden sidst 

1 ABN (Harun, Ann) – referat fra november mødet mangler 
 
Harun rykker Daniel for referatet fra seneste ABN møde og sender det til netværket. 
 

o Demokratiskolen (Rebekka) 
 
Rebekka orienterede om at DUF har bevilliget 100.000 kr. fra puljen Nordiske Unge i 
Bæredygtige Fællesskaber til Demokratiskolen. 
 

o Ungeudvalg 
o Samarbejde med SAMAK 
o Nordisk lejr 

2 IFM-SEI 
o Congress XXIX 
o Kids Got Rights (Tobias, LBU) 

 
Tobias orienterede om at Barcelona turen blev aflyst og flyttet til marts. 
 

o E-mpACT (Tobias) 
o Common Ground (Ann, Sandra) 
o PeaceCommunicators 

3 DUF 
4 CISU 
5 Børn Hjælper Børn fonden 
6 Kommende nyhedsbrev 
7 Andet 

o Kommissorium er sendt til Jane og afventer behandling i FM/HB 
 
2 Demokratiskolen – næste skridt bilag (udkast til folder) 
Der er udarbejdet en folder og et Facebook cover for Demokratiskolen som afventer 
godkendelse. Desuden skal netværket forholde sig til pris for deltagerne samt hvordan vi 
ønsker at rekruttere danske deltagere. Alle bilag i projektet skal forbi Tobias, så de bliver 
konteret korrekt. 
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HANDLING: Netværket må forholde sig til, hvordan planlægningen af Demokratiskolen 
kommer videre herfra. 
 
Tobias sender udkast til folder til hele ABN. 
De danske deltagere skal skrive en form for ansøgning og det er forventet at man deltager 
i de fire moduler. Det skal fremgå af folderen hvordan man søger og hvordan man kommer 
med. Der deltager fire fra hvert land samt en turleder. Det er gratis at deltage. 
 
Husk at alle bilag til refusion skal sendes til Tobias. Refusionsskemaer findes her: 
https://dui.dk/refusion  
 
Den videre planlægning af modulet i Danmark står Oliver eller Harun samt Rebekka og 
Tobias for. Tobias spørger Oliver om han kan være med. Som udgangspunkt ønskes 
arrangementet afholdt på Holmen med oplæg og tur i eksempelvis Tivoli og på 
Christiansborg. Program er fra fredag til søndag – let program fredag, tungt program 
lørdag og så kan det være at nogle skal rejse tidligt søndag. 
 
3 Ambitioner for deltagelse i DUFs internationale arbejde 
DUF har foruden puljer også forskellige internationale arrangementer som kan ses her: 
https://duf.dk/internationalt-arbejde/internationale-arrangementer samt et internationalt 
nyhedsbrev der kan tilmeldes her: https://duf.dk/internationalt-arbejde/internationalt-
nyhedsbrev - bør vi arbejde på at sende flere deltagere til arrangementerne? DUF 
udvælger ungdomsdelegater til EU og FN – bør netværket arbejde på at indstille 
kandidater fra DUI-LEG og VIRKE? 
HANDLING: Netværket drøfter om netværket ønsker at benytte de internationale tilbud 
fra DUF mere aktivt. 
 
På sigt vil det være spændende at engagere sig i udvalg og arbejdet med at opdyrke 
ungdomsdelegater. For nuværende vil vi gerne få egne arrangementer op at stå inden vi 
arbejder videre med DUF. 
 
4 Introduktion til CISU – Civilsamfund i Udvikling bilag 
Netværket modtager en orientering om CISU, som DUI-LEG og VIRKE er medlem af, samt 
hvordan vi i dag benytter CISU. Vedlagt som bilag er udkastet til CISUs strategi for 2022-
2025. 
 
Tobias gav en orientering om CISU. 
 
5 Fastlæggelse af mødeplan for første halvår 2022 
Internationalt Netværk fastsætter en mødeplan frem mod sommeren 2022, og Tobias 
udsender herefter kalenderinvitationer til møderne. 
HANDLING: Der fastlægges en mødeplan frem mod sommeren 2022. 
 
Hvert andet møde skal være online og en time og hver andet mødet skal være to timer. I 
februar er det et online møde fra kl. 19-20. Første fysiske møde er i marts fra kl. 17-19.30. 
Møderne skal ligge om torsdagen. Februar mødet må ikke være torsdag d. 10. februar. 
 

https://dui.dk/refusion
https://duf.dk/internationalt-arbejde/internationale-arrangementer
https://duf.dk/internationalt-arbejde/internationalt-nyhedsbrev
https://duf.dk/internationalt-arbejde/internationalt-nyhedsbrev
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6 Fastsættelse af tovholder for IFM-SEI Congres XIXX, 21.-24. april i Østrig 
På månedsmødet i december fastslog netværket at Rebekka kan deltage i kongressen, at 
Harun skulle afvente sin politiske kalender samt at Ann, Oliver, Tobias og Bertram ikke kan 
deltage. 20.-22. april er der desuden kick-off møde i E-mpACT projektet – Tobias kan 
potentielt først være i Østrig d. 21. om eftermiddagen, så hvis der kan findes en 
stedfortræder til det møde, vil det være godt. Der kan sendes op til 5 delegerede og 
halvdelen af dem skal være kvinder. 
HANDLING: Netværket skal udpege en tovholder for konference og overveje hvor mange 
delegerede man ønsker at sende, samt hvordan vi finder de delegerede. Deadline for 
tilmelding af delegerede er 21. februar og tilmelding sker via denne online formular: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK5Aj7v-
mQUcKcT2hpKr7xyA4fwIoZnp40zyqUGYxpfS2drQ/viewform?usp=sf_link  
 
Harun deltager også i konferencen. Netværket vil gerne sende 5 personer afsted. 
Hovedbestyrelsen skal spørges om der er nogle som vil med – det skal på dagsordenen på 
hovedbestyrelsesmødet, hvilket Ann tager med. Ann spørger desuden Victoria Nissen fra 
DUI Aalborg. Harun er tovholder på kongressen og Tobias understøtter Harun. 
 
7 Fastsættelse af arbejdsgruppe for E-mpACT projektet bilag 
DUI-LEG og VIRKE er mellem 2022-2025 med i IFM-SEI projektet E-mpACT, som skal 
undersøge COVID-19s indvirkning på unge, samt undersøge hvordan man laver spændende 
og inkluderende online undervisning. På seneste møde blev Sofie Kümpel, Victoria Nissen 
og Rosa Termann nævnt som potentielle deltagere i arbejdsgruppen. Tobias har lavet en 
foreløbig projektplan for E-mpACT som er vedhæftet mødet som bilag. 
HANDLING: Netværket nedsætter en arbejdsgruppe for E-mpACT eller beslutter hvordan 
netværket ønsker at fortsætte rekrutteringen til arbejdsgruppen herfra. 
 
Ann spørger Rosa eller Trine om de vil være frivillige projektledere på projektet. Tobias 
laver desuden opslag internt og i DSU grupper. Tobias og Ann taler videre om 
rekrutteringen. 
 
8 Introduktion til det nye IFM-SEI projekt PeaceCommunicators bilag 
IFM-SEI har startet et nyt projekt ”PeaceCommunicators”, hvor man 21.-27. februar kan 
komme på træning i kommunikation i Bruxelles. Der er deadline for tilmelding 10. januar, 
men hvis vi ønsker at lede efter deltagere kan vi måske få mere tid til at finde deltagere 
mellem 16-30 år. Hvis vi sender deltagere, skal vi beslutte om DUI-LEG og VIRKE dækker 
deltagerbetalingen på 50 euros samt de 30% af rejseudgifterne som IFM-SEI ikke dækker. 
HANDLING: Netværket skal beslutte, om netværket ønsker at sende deltagere til 
PeaceCommunicators træningen. 
 
Tobias orienterede om projektet. Netværket prioriterer ikke at gå videre med denne for nu. 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK5Aj7v-mQUcKcT2hpKr7xyA4fwIoZnp40zyqUGYxpfS2drQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK5Aj7v-mQUcKcT2hpKr7xyA4fwIoZnp40zyqUGYxpfS2drQ/viewform?usp=sf_link
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9 Deltagere til Second Presidium Consultation 18. februar fra kl. 14-17 
Fredag d. 18. februar kl. 14-17 afholder IFM-SEI præsidiet andet konsultationsmøde frem 
mod Congres XIXX. På dagsordenen er: Centenary Celebration. Strategy and Work Plan 
2022 – 2025, Child and Youth Participation, Voting System, Hybrid Meeting, Constitutional 
changes, 
HANDLING: Netværket skal beslutte hvem der deltager i mødet. 
 
Ann deltager i hele mødet og Harun deltager fra cirka kl. 15-17. Tobias sender 
kalenderinvitationer til Harun og Ann og får dem tilmeldt. 
 
10 Common Ground – næste skridt i planlægningen 
I januar nyhedsbrevet bliver deltagerprisen på 3.500 kr. udmeldt. Desuden giver DUI et 
tilskud på 1.900 kr. til deltagerbetalingen – de 3.500 kr. dækker derfor fly og eventuelle 
aktiviteter. Er prisen korrekt? Skal den ændres? Hvem er ansvarlig for hvilke opgaver i 
planlægningen herfra? 
HANDLING: Netværket drøfter hvordan planlægningen fortsætter herfra. 
 
I nyhedsbrevet skal der stå at deltagerne selv skal dække aktiviteter og transportudgifter 
som er forventet at blive 3.500 kr. i alt. Eventuelt underforbrug bliver sendt tilbage til 
deltageren/afdelingen. Der skal også en tilmeldingsfrist med i nyhedsbrevet – gerne 
omkring en måned (medio februar) men skal også give mening i forhold til lejrens 
deadlines. Vi sender en delegation uanset om der deltager 3 eller 25. 
 
11 Kommende arrangementer 

- Second Presidium Consultation, 18. februar kl. 14-17 online 
- PeaceCommunicators, 21.-27. februar i Bruxelles, Belgien 
- Congress XXIX, 21.-24. april 2022 i Østrig 

o 21. Februar er der deadline for at tilmelde delegerede 
o 9. marts er deadline for at booke billetter 

- Common Ground lejren, 29. juli til 8. august 2022 
 
12 Eventuelt 
 
Intet at berette. 
 
13 Næste møde 
 
Der vil blive udsendt kalenderinvitation til et møde i februar online kl. 19-20. 


