
 
 

[Online møde]  
Landsbestyrelsen 2017 

Bestyrelsesmøde d. [13.11.2017] 
 

FORMALIA: 
Hvor: Online  

Referent: 
Cecilie 
 

Ordstyrer: 
Chehri  
 

Deltagere: Chehri, Pelle, Ida, My, 
Cecilie  
 
 

Ikke tilstede: Torsten, 
Frederik 
 

Tidsperspektiv for mødet: 
20:30 - 22:00 
 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] Gennemført? 

3. Puljeansøgninger 
 

1. Kristiana Nikolova  
2. Sexekspressen  
3. Ida Gether 
4. Asbjørn Krom-Thaysen 
5. Stine Gravgaard 
6. Henrik Johansen 

 
1. Beløbet er bevilliget (Ida kontakter). 
2. Beløbet er bevilliget som underskudsgaranti 

(Pelle kontakter).  
3. Beløbet er bevilliget (Pelle kontakter). 
4. Beløbet er bevilliget (Cecilie kontakter). 
5. Beløbet er bevilliget (Cecilie kontakter). 
6. Beløbet er bevilliget (Pelle kontakter). 

4. DUF’s afgørelse ved gruppering 
 
Vi har fået svar fra DUF vedr. placeringen i gruppe C, samt 
reduktion i tilskud svarende til ca. 500.000 DKK. 
URK har fået tilsvarende afslag og vil klage til klagenævnet, samt 
overvejer at skabe debat  vedr. demokratiseringen i DUF.  
 
Der diskuteres, hvordan vi reagerer på beslutningen.  
Vi kan enten gå med URK eller have en mere afventende tilgang. 
 
Vi ønsker at klage. Det kunne være et forslag at dele vores klage 
op i 4: 

- Det principielle i måden at lave fordeling på.  
- Tipsudvalget er inhabil, da jo mindre andre 

organisationer får, jo mere er der til dem. 
- Klage over placering i gruppe C.  
- Klage over den store nedskæring, vi har fået.  

 
Vi vil i klagen bede om aktindsigt i referatet fra det møde, hvor 
man tog en foreløbig beslutning om vores placering. Kan vi fortsat 
ikke få dette, kan man overveje at gå til ombudsmanden.  
 
På delegeretmøde bliver der en økonomisk diskussion, hvor vi kan 
pointere det absurde i, at vi bliver skåret - mens 
forretningsudvalget skal have 400.000 DKK i honorar.  

Det besluttes, at vi: 
 

● Mikael reagerer umiddelbart på DUFs vurdering 
● Udarbejder en klage, der skal være færdig inden 

for 3 uger.  
● Der udarbejdes sammen med SAFU en udtalelse 

vedr. en bredere forståelse af demokrati og 
demokratisering.  

● Der tages kontakt til Troels fra URK og 
diskuteres, hvordan vi evt. vil kunne bakke op.  

 
Der er mulighed for et ekstra online-møde i løbet af ugen, 
hvis dette vurderes nødvendigt.  

5. Overleveringsweekend  Program mm. sendes ud i morgen.  
Hele weekenden skal afsættes. 



 
 

[Online møde]  
Landsbestyrelsen 2017 

Bestyrelsesmøde d. [13.11.2017] 
De praktiske forhold planlægges.  

6. Ledermail, november  My skriver denne.  

7. Sikkerhedspolitik 
 
Der har længe været ønske om dette, og det er efterspurgt af 
DUF.  
Cecilie ønsker at arbejde videre med dette.  

Der arbejdes videre med dette.  

8. Udvælgelse til CSW 62 
* Ida Lang og Sarah Chehri har søgt, og de deltager dermed ikke til 
følgende punkt. 
Der er sendt 8 ansøgninger, og vi har 1-2 pladser.  

Vi vælger:  
Sarah Chehri og Emmeli Mikkelsen er hermed valgt til at 
repræsentere IMCC i Udenrigsministeriets delegation til 
FN-mødet. 

 


