Referat for Landssamrådsmøde den 28. januar 2013

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn (De grønne
pigespejdere), Jonas Bakkendrup Larsen og Karsten Carlo Hansen (DUI-Leg og Virke), Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK i
Danmark), Thomas Kirkeskov og Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark), Ulrich Piltoft og Jeanet Flørnæss Fischer
(FDF), Morten Krogsgaard (FDF, DUF styrelsesmedlem), Nanna Kjølholt (De Grønne Pigespejdere, DUF styrelsesmedlem) Signe
Bo (KFUM i Danmark, DUF formand), Lars Mortensen (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand).
Sekretariatet: Frederik Fredslund-Andersen og Jette Holtze Inno (referent)
Afbud fra: Peter Munk Povlsen (KFUM og KFUK), Signe Lund Christensen og Sarah Basnov (Danske Baptisters Spejderkorps) og
Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF styrelsesmedlem).

1. Forslag til dagsorden
2. Godkendelse af referat 22. november 2012
3. Orientering fra formanden
4. Evaluering af strategikoncept for fremtidens DUF og samrådets prioriteringer det kommende år til drøftelse
5. Mødeoversigt og årshjul for landssamrådet – til godkendelse
6. Projekt Foreningsvilkår: status og forankring af projektet - til drøftelse
7. De regionale info-møder om folkeoplysning og værktøjskasse – status
8. Forslag til arbejdsgruppe og Kommissorium for arbejdsgruppe om Børns Rettigheder – til
drøftelse
9. National friluftspolitik – til orientering
10. National foreningsdatabase – til orientering
11. Strategi for Demokrati (D) - input til gruppe - til drøftelse
12. Orientering fra DUF om folkeskolereform og frivilligcharter
13. Orientering fra Friluftsrådet
14. Forslag til punkter til næste møde
15. Eventuelt
Dagsorden blev godkendt, dog således at punkt 4, 11 og 12 blev fremlagt mundtligt af Signe Bo.
Punkt 12 og 13 blev behandlet efter punkt 3.
Landssamrådet henstillede til, at orienteringspunkterne fra hhv. DUF og Friluftsrådet placeres i
starten af dagsordenen.
2. Godkendelse af referat
Landssamrådet godkendte referatet af mødet den 22. november 2013 uden kommentarer.

3. Orientering fra formanden






Mads Kolte-Olsen er stoppet som generalsekretær for Det danske Spejderkorps og derfor vil
konstitueret generalsekretær, Luise Sanderhoff Østergaard deltage efter behov. I bestyrelsen
for Projekt Foreningsvilkår er Det Danske Spejderkorps repræsenteret ved Bie Andersen.
Naturstyrelsens forslag om zonering har affødt 22 kritiske høringssvar. Naturstyrelsen var
derfor gået i dialog og har kontaktet både landssamrådets sekretariat og formand. Lars
Mortensen gav en status om den efterfølgende proces og pointerede, at Naturstyrelsen
bruger zonering som et driftsredskab, og at det ikke umiddelbart får konsekvenser for
samrådets medlemsorganisationers aktiviteter.
Vejledning om bålpladser er modtaget fra Naturstyrelsen og sendes til landssamrådet.

4. Evaluering af strategikoncept for fremtidens DUF og samrådets prioriteringer det
kommende år - til drøftelse
Signe Bo gav en mundtlig orientering om Delegeretmødet 2012 og efterlyste input til balancen
mellem et levende demokrati og styring. Til orientering arbejder DUF med 7 strategier.
Landssamrådet tog ikke stilling til landssamrådets prioriteringer det kommende år.

5. Mødeoversigt og årshjul for landssamrådet – til godkendelse
Landssamrådet tog følgende mødeoversigt til efterretning:
22. januar
28. januar

Info-møde om folkeoplysning og værktøjskasse, Aalborg (mødeleder Alice)
Projekt Foreningsvilkår – bestyrelsesmøde kl. 16.30
Landssamrådsmøde kl. 17.45 (mødestart 18.30)
7. februar
Info-møde om folkeoplysning og værktøjskasse, Herning (mødeleder Kirsten)
26. februar
Info-møde om folkeoplysning og værktøjskasse, Middelfart (mødeleder Karsten)
5. marts
Info-møde om folkeoplysning og værktøjskasse, Høje Taastrup (mødeleder Nina)
7. marts
Info-møde om folkeoplysning og værktøjskasse, Vordingborg (mødeleder Karsten)
19. marts
Landssamrådsmøde kl. 17.45 (mødestart 18.30)
22. marts
Projekt Foreningsvilkår – bestyrelsesmøde kl. 10
4. maj
Afsluttende seminar, Projekt Foreningsvilkår
23. maj
Projekt Foreningsvilkår – bestyrelsesmøde kl. 16.30
Landssamrådsmøde kl. 17.45 (mødestart 18.30)
30. juni
Projekt Foreningsvilkår slutter officielt
26. august
Landssamrådsmøde kl. 17.45 (mødestart 18.30)
8. oktober
Et kort møde for DUFs delegationsledere (pga. valgår).
2. november Et landsdækkende møde for de lokale samråd og Friluftsrådets kredsrepræsentanter
14. nov.
Landssamrådsmøde kl. 17.45 (mødestart 18.30)
18. nov.
Et forberedende møde for de delegerede kl. 17.45 – 21.30

Landssamrådet besluttede, at der til mødet den 19. marts skal være et forslag til et yderligere
møde i efteråret 2013.
Landssamrådet godkendte årshjulet for landssamrådet som et godt udgangspunkt for
tilrettelæggelsen af landssamrådets møder (bilag 1).

6. Projekt Foreningsvilkår: status og forankring af projektet - til drøftelse
Susanne Ravn er valgt som ny formand i bestyrelsen for Projekt Foreningsvilkår, og selvom
projektet er gået ind i den afsluttende fase, så foregår der fortsat en række aktiviteter. Sekretariatet
orienterede om status for projekterne og udarbejder til næste landssamrådsmøde den 19.
marts en skriftlig oversigt over forandringsagenternes projekter. Der er bl.a. nye lokale samråd på
vej i Ringsted, Hørsholm og Fredensborg.
Forandringsagenterne er en god ressource for samrådsforeningerne til drøftelse af foreningsvilkår.
Kontaktinformationerne vil blive omdelt, sådan at det er muligt at kontakte forandringsagenterne.
Der afholdes et afsluttende arrangement for foreningsaktive den 4. maj et centralt sted i landet.
www.foreningsredskaber.dk
Som et resultat af Projekt Foreningsvilkår er udviklet www.foreningsredskaber.dk. Hjemmesiden
har redskaber til at styrke foreningen i lokalsamfundet. Der er 29 redskaber fordelt på fem temaer,
således: værdier (6), partnerskaber (6), synlighed (9), kommunikation (5) og politik (3).
Sekretariatet blev bedt om at overveje landssamrådets synlighed på foreningsredskaber.dk. Andre
input til opdatering af hjemmesiden til april er meget velkomne og bedes rettet til sekretariatet.

7. De regionale info-møder om folkeoplysning og værktøjskasse – status
Informationsmødet i Aalborg var blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Landssamrådet gav udtryk
for, at det er vigtigt at gennemføre de resterende møder, sådan at kravet om de 25 deltagere
fraviges. Landssamrådet aftalte, at ville gøre en ekstra indsats i forhold til at få flere deltagere til
møderne. Til brug for det sender sekretariatet deltagerlisten forud for hvert møde til landssamrådet.

8. Forslag til arbejdsgruppe og kommissorium for arbejdsgruppe om Børns Rettigheder – til
drøftelse
Landssamrådet besluttede at indstille en arbejdsgruppe bestående af:




KFUM og KFUK i Danmark
De grønne pigespejdere
DUI-Leg og Virke

Tine Aronson
Nanna Kjølholt
Louise Juul Jensen






Det Danske Spejderkorps
KFUM-spejderne i Danmark
FDF
Danske Baptister Spejderkorps

Helle Dydensborg,
René Ø. Thomsen
Bettina Alveen
ikke afklaret

Arbejdsgruppen har to primære opgaver:
1. udarbejdelse af et ”videns-katalog” om, hvordan samrådsorganisationerne arbejder med
børns rettigheder med analyse af styrker og svagheder.
2. Forslag til handlingsplan for samrådsorganisationernes markering(er) i 2014.
Landssamrådet besluttede, at sekretariatet bistår arbejdsgruppen i dens arbejde, og at der afsættes
5000 kr. til arbejdsgruppens mødeaktiviteter. Arbejdsgruppen har to milepæle i forhold til
landssamrådets møder:
26. august 2013: ”videns-katalog” om samrådsorganisationernes arbejde med børns rettigheder.
14. november 2013: arbejdsgruppens forslag til handlingsplan til markering(er) i 2014.
Landssamrådet godkendte vedlagte kommissorium for arbejdsgruppen (bilag 2).

9. National friluftspolitik – til orientering
Landssamrådet tog orientering om status for miljøministerens initiativ til en national friluftspolitik
til efterretning, idet vi afventer miljøministerens udspil til de 5-10 pejlemærker.

10. National foreningsdatabase – til orientering
Center for frivilligt socialt arbejde er i gang med at udvikle en ny national foreningsdatabase og har
bl.a. inviteret landssamrådets sekretariat til workshop.
Ifølge Center for frivilligt socialt arbejde betyder en national foreningsdatabase (læs mere på
http://fdb.frivillighed.dk/):
”For borgerne: Lettere adgang og overblik til aktiviteter og tilbud i den frivillige verden - både de
borgere, der ønsker at benytte sig af tilbuddene, men også eksisterende og nye frivillige.
For organisationerne: En national foreningsdatabase giver mulighed for at synliggøre lokale og
nationale aktiviteter.
For offentlige instanser: En fælles platform giver øget mulighed for at skabe viden om, hvilke
frivillige tiltag, der eksisterer både inden for fx konkrete felter af foreningsverdenen eller konkrete
geografiske områder, men også for at kunne vejlede borgere om civilsamfundets tilbud.”
Landssamrådet udtrykte nysgerrighed overfor databasen, og hvorvidt frivilligcentre og/ eller
kommuner allerede har noget af den viden, der efterspørges, og om databasen kan være med til at
nedbryde skel i frivilligsektoren. Sekretariatet deltager i workshoppen og melder tilbage til
landssamrådet.

11. Strategi for Demokrati (D) - input til gruppe - til drøftelse
Signe Bo fremlagde punktet mundtligt. Landssamrådet har den 29. marts 2012 besluttet at bevilge 1000 kr.
til fortæring til et møde i 2013 for DUFs styrelse og repræsentanter med formålet: koordinering og
talentudvikling. Landssamrådet opfordrede til, at DUFs repræsentanter denne gang også inviterer
netværksgruppe om D fra Delegeretmødet.
Landssamrådet opfordrede DUF til at tilrettelægge en proces for, hvordan det er muligt for landssamrådet at
bidrage med input til strategier og hovedindsatsområder for DUF.

12. Orientering fra DUF om folkeskolereform og frivilligcharter
Signe Bo orienterede mundtlig om status for regeringens forslag om helhedsskolen og dens mulige
betydning for foreningslivet.
Nyt forlig om mediestøtte bevarer tilskud til foreningernes medlemsblade. Læs mere hos DUF.
Regeringens frivilligcharter fra 2001 skal revitaliseres. DUF arbejder for, at frivilligcharter dækker
frivillighed bredt, hvilket landssamrådet bakkede op.
.
13. Orientering fra Friluftsrådet
Lars Mortensen orienterede mundtligt om generalforsamlingen den 24. april hvor der fremlægges
en ny strategi for rådets arbejde efter en grundig forberedelse med inddragelse af
medlemsorganisationerne og kredsene. Der er valg til bestyrelsen, hvor der er en ledig plads i
bestyrelsen, og oplyste, at han også selv er på valg som formand. Landssamrådet ønsker at
genopstille Lars Mortensen.
Der er sendt en opfordring ud om opstilling af kredsrepræsentanter i de områder, hvor der ikke er
kredsrepræsentanter. Læs mere i Friluftsrådets folder om arbejdet i Friluftsrådets kredse.
Efter et pilotprojekt med 12 kommuner om naturparker har Nordea-fonden bevilget 6 mio. kr. til
mærknings-ordning for naturparker. Mærknings-ordningen fungerer som et redskab til
kommunerne. Læs mere på www.friluftsraadet.dk/naturparker.
Landsorganisationer har mulighed for at søge tilskud til temamøder hos Friluftsrådet.
Næste frist for at søge Tips- og Lotto midler til frilufslivet er den 1. marts. Læs tilskudsaftalen
mellem samrådsorganisationerne og Friluftsrådet.

Friluftsrådet er efter et desk study af Danida blevet positivt vurderet med henblik på godkendelse
som rammeorganisation. På grund af kravet om en egenfinansiering forventes Friluftsrådet at takke
nej til tilbuddet og fortsat søge midler fra Danida til enkeltprojekter.

14. Forslag til punkter til næste møde





Revision af loven om børneattester.
Revideret budget for 2013
National foreningsdatabase – opfølgning fra workshop
Forslag til mødedato for landssamrådet i efteråret 2013

15. Eventuelt





Er der foreninger, der er interesseret i at høre mere om fordele ved samarbejde mellem
kommuner og foreningslivet, kan det være en idé at kontakte Dorte-Pia Ravnsbæk, der har
været ansat af Holstebro Kommune i forbindelse med Spejdernes Lejr 2012. Dorte-Pia har
netop holdt oplæg på divisionsledelsesstævne i Det Danske Spejderkorps.
KFUM og KFUKs repræsentant Ole Bjerglund Thomsen erstattes af Peter Munk Povlsen i
landssamrådet.
I DUI-Leg og Virke stopper Jonas Bakkendrup Larsen som forbundssekretær. Louise Juul
Jensen er ansat som ny forbundssekretær fra den 8. februar.

Årshjul for Landssamrådet i 2013

(bilag 1)

28. januar Landssamrådsmøde
* Mødeoversigt og årshjul for landssamrådet
* Kommissorium for arbejdsgruppe om børns rettigheder og opstart af arbejdsgruppe
* DUF: Der skal nedsættes inputgruppe til D og vi skal give dem nogle pointer med
* DUF strategikoncept for fremtidens DUF og landssamrådets prioritering i 2013 til drøftelse

19. marts Landssamrådsmøde
* Opfølgning på de regionale møder om folkeoplysning og værktøjskasse
* Seminar af Projekt Foreningsvilkår
* Oversigt over råd (hvor er vi repræsenteret og hvor vil gerne være? + deadlines for indstillinger)
* Status på landssamrådets indsatser i 2012 og milepæle for 2013
* Regnskab for 2012 til godkendelse
* DUF – tilbagemelding på strategiudarbejdelse på Demokrati (D) og yderligere input
* DUF – tilbagemelding på evaluering af strategikonceptet

23. maj
Landssamrådsmøde
* Projekt Foreningsvilkår, status for afsluttende fase, herunder afslutningsseminar. Hvad kan vi
bruge af resultater/ erfaringer fra projektet, og hvordan tager vi det med videre.
* DUF input til politisk mål for Forening (F).
* DUF: overordnede prioriteringer for budget 2014.
* DUF: Orientering fra Tipsudvalget.
Tema: friluftsliv
* Friluftsrådets generalforsamling (24. april) til drøftelse
* Friluftsrådets indsatsområde: kulturmiljøer – oplæg af samrådets repræsentant i styregruppen?
* Naturens Dag 8. sept. – oplæg til inspiration?
* Eksempler på partnerskaber (der understøtter børne- og unge friluftsdagsorden)?
26. august Landssamrådsmøde
Tema: folkeoplysning & tips lotto midler
Revision af tips- og lottolov
Oplæg om Folkeoplysningspolitikker – status fra DUF og Fritid og Samfund?
* Kortlægning af viden om børns rettigheder i samrådsorganisationerne
* Budget 2014 til drøftelse
* Projekt Foreningsvilkår – forankring af resultater & erfaringer
* DUF: Orientering om tips og fordelingsbudget.
* DUF: Evt. Tilbagemelding om evaluering af strategikonceptet.
* DUF: status på kandidater

8. oktober

Et kort møde for DUFs delegationsledere (pga. valgår).

14. nov.
Landssamrådsmøde
* Foreløbigt regnskab 203 og budget 2014 til godkendelse
* Effekten af et øget antal løntimer til drøftelse
* Handlingsplan for markering(er) af FNs Børnekonvention fra arbejdsgruppen om børns
rettigheder
* DUFs Delegeretmøde - opsamling
* Fastsæt dato i 2014 for ”social afleveringsforretning”
Tema: frivillighed
* medlem – frivillighed: hvad betyder det for os?
* undersøge deltagelsesformer og nye demokratiske strukturer?
* oplæg kunne f.eks. være Frivilligrådets formand, Vibe Klare (alternativt sekretariatsleder Terkel
Andersen) / Center for frivillig socialt arbejde, sekretariatsleder Laust Kristensen

18. nov.

Et forberedende møde for de delegerede kl. 17.45 – 21.30

Kommissorium for landssamrådets arbejdsgruppe om børns
rettigheder (bilag 2)
Godkendt af Landssamrådet den 28. januar 2013

Baggrund
Landssamrådet ønsker at markere børns rettigheder i anledning af, at FN’s Konvention om Barnets
Rettigheder fylder 25 år den 20. november 2014.
Landssamrådet ønsker med indsatsen at:
* skabe intern viden og erfaringsudveksling om samrådsorganisationernes indsats i arbejdet med
børns rettigheder
* eksternt markere samrådsorganisationerne som en vigtig aktør i arbejdet med børns rettigheder.
Opgaver
Arbejdsgruppens opgave er at:
* undersøge, hvordan samrådsorganisationerne arbejder med børns rettigheder (kortlægnings fase)
* analyse af hvad er samrådsorganisationernes særlige styrker og svagheder i forhold til børns
rettigheder – herunder indsamle viden om andre interessenter.
* udarbejde en handlingsplan for fælles markering(er) i 2014.
Landssamrådets sekretariat bistår arbejdsgruppen. Det foreslås, at der knyttes en ressourceperson til
projektet fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Formålet er at koordinere med evt. initiativer i
DUF og understøtte arbejdsgruppens initiativer med DUFs budskaber/ fortællinger f.eks. om ”det
gode ungdomsliv”. Det er op til hver enkelt samrådsorganisation at vurdere, hvordan den interne
synliggørelse af børns rettigheder foregår internt.

Milepæle i perioden
* 28. januar 2013: arbejdsgruppe nedsættes
* 26. august 2013: ”videnskatalog” om samrådsorganisationernes indsats i arbejdet med børns
rettigheder afleveres til landssamrådet
* 14. november 2013: forslag til handlingsplan for landssamrådets markering(er) i anledning af, at
FNs konvention om Barnets Rettigheder fylder 25 år i 2014.
* 14. november 213: arbejdsgruppen ophører.

