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Ungdomsrepræsentanter 
 
Baggrund 
 
På landsmødet 2016 var landsdelsledelserne særdeles aktive i forslag og debatter omkring 
ungdomsrepræsentanter i FDF. Dette først til både forslag der faldt og blev vedtaget. Den endelige tekst i 
vedtægterne er nu: 
§11, stk. 8  
Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og 
suppleanter samt at danne disse demokratisk forud for landsmødet og støtte disse før og under landsmødet i 
det nødvendige omfang. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter under den 
demokratiske dannelse., Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter. Valget afholdes 
senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret 
og have mulighed for at stille op. 
 
Det har være hovedbestyrelsens mening at sætte fokus på at få sikret valg og synliggørelse af 
ungdomsrepræsentanter, og de seneste to år har landsdelsledelserne været aktive og gode til at dette skete. 
Nu er der et behov for at drøfte, hvilken rolle både forbund og landsdelsledelse har i at 
ungdomsrepræsentanterne bliver talt op, brugt, demokratisk dannet og føler sig klædt på til deres opgave. 
 
Indstilling 
 
Der indstilles til, at landsdelsledelserne får en god dialog og sparring med HB om opgaven i forbindelse med 

ungdomsrepræsentanternes demokratiske dannelse samt at der er en forventningsafstemning af, hvordan 
denne opgave løftes og hvordan forbundet kan støtte at dette sker. 

 
Ideen 
 
Ideen er, at landsdelsledelserne fredag aften får en snak om, hvad de har tænkt efter debatten på landsmødet. 
Hvad mener de, at de vil løfte i fælles flok? 
Hvad mener de, at landsdelsledelserne ukoordinerede gør og skal gøre for ungdomsrepræsentanterne? 
Er der noget i vedtægtspunktet, som vi skal være særlige opmærksomme på? 
Har landsdelsledelserne lyst til at oprette en arbejdsgruppe, der følger udviklingen og giver status til HB og til 
alle landsdelsledelser om et år? Dette er et forslag til at kunne følge op og følge med i, hvad hinanden 
arbejder med til gensidig inspiration. 
 
Resultaterne af drøftelserne fremlægges for HB lørdag over middag med efterfølgende debat. Målet er, at der 
er nogle mål for arbejdet med at danne ungdomsrepræsentanterne demokratisk frem mod næste landsmøde 
sådan at det kan blive en internaliseret kultur i forbund og landsdele. 
Program lørdag: 
13.00-13.10 LDL fremlægger deres drøftelse og resultaterne deraf 
13.10-13.30 Fælles kommentarer og diskussioner 
13.30-13.45 Forslag til mål ved bordene 
13.45-14.00 Fremlæggelse af forslag til mål 
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