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Valg af ordstyrer og referent
Indstilling:
Oskar til ordstyrer
Sonja til referent
Beslutning:
Begge valgt
Velkomst ved formanden v. Sharah G.
Formanden byder velkommen til weekendens møde og orienterer om nyt fra
sekretariatet.
Vi er lige nu i gang med revision og det går rigtig godt.
Indretning af kontoret har fyldt meget og vi er ved at komme godt på plads efter at
havde flyttet rundt.
På ansatte delen er Simon Overgaard startet som politisk konsulent i mandags. Vi er rigtig
glade for ham og ser frem til samarbejdet. Finn som var nyansat i vores IT-afdeling, har
sagt op da jobbet ikke lige var noget for ham men vi er i proces med at finde en løsning.
Ros fra bestyrelsen til formandskabet for nyhedsbrevene.
Indstilling: Bestyrelsen bliver orienteret om nyt fra den daglige gang på sekretariatet
Status på lokalafdelinger og teams v. OSJ
Lokalafdelingerne giver en status på hvordan det går med arbejdet generelt og alle
aktiviteterne i marts, det samme gør teamsne.
Oskar: Overlevering, fokus på at få samlet op på nogle af de ting der har fyldt meget
under internationaltur og ellers sædvanlige oplæg.
Sarah: Fokus på valgkamp og møder med forskellige fonde. Gået i gang med
årsberetningen.
Sonja: Møde med kræftens bekæmpelse, arbejde med generalforsamlingen (196
tilmeldte), foreningssang som bliver hørt under evt.
Nordsjælland: Går godt, får holdt arrangementer med aktive. Holdt hvervedag og snakket
om hvad der har været godt ved året og er gået i gang med forberedelse til GF.
Sydsjælland: Holdt en masse arrangementer. Lidt sløvt men vender stærkt tilbage i næste
periode.
Sydvestjylland: 24 til sidste arrangement, LB går godt med masser af møder. Snart sidste
møde som er et overnatningsmøde. Snart pre-gf og har hvervet 10 til gf som dog ikke er
tilmeldt endnu.
Østjylland: Lidt stramt med hvervning men forsøger at arbejde så godt som muligt.
Københavns Omegnen: Har lige haft et godt debatarrangement, fokus på både hygge og
sjove debatter. Et slag mini pre-gf med fiktive holdninger. Flest 8.klasser i LB så de
fortsætter næste år.
Sønderjylland: Fået ny LB’er som går i 7. klasser og som er virkelig god til at hverve men
havde dog et arrangement uden så mange for nyligt.
Lolland: Fået ny og engageret LB’er, Nikoline har holdt møde med Guldborgsund om at
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de skal være elevvenlig kommune og mødet gik rigtig fint.
Trekanten: Nik har skrevet debatindlæg, mistet en lb’er, fået hvervet en del og aktive
spørger efter arrangementer så det bliver opfyldt.
Østsjælland: Holdt få men indholdsrige arrangementer, fokus på at hverve 7. klasser også
til GF.
Nordvestsjælland: Meget stramt med hvervning, men der bliver lagt på fokus på intern
kommunikation.
Vendsyssel: Går ikke så godt med hvervningen og var nødt til at aflyse et arrangement.
Havde nogle vildt seje 4. klasser med til RW som skal hverves til GF.
København: Problemer med LB da de er meget inaktive og deltager ikke, det går ud over
hvervningen. Gået i gang med overlevering.
Himmerland:
Det går ikke super godt, to pladser tilbage i LB, men der kommer ikke rigtig nogen andre
til arrangementerne. Der er allerede en de kan se til lokalformandsposten.
Fyn: Planlagt et rigtig pre-gf og ellers fokus på at fået hvervet i flere af kommunerne.
Team 1: Arbejder ihærdigt at få gang i den døde afdeling Thy. Slagelse har opsagt deres
EK-medlemskab desværre og Randers går super godt.
Team 2: Rundringer til pre-gf i de forskellige afdelinger og udvikler PL som bliver fremlagt
senere.
Team 3: Gør klar til nye lokalafdelinger efter GF.
Team 4: Masser af fokus på generalforsamlingen som løber af stablen om mindre end en
måned.
Indstilling: Lokalafdelingerne mv. giver status
Generalformsalingen 2019 v. MMD
Teamet bag GF19 fremlægger program og weekenden som helhed ud fra konceptet der
blev vedtaget ved januar mødet.
Anders giver intro og maya fremlægger programmet.
Anders gennemgår kurserne og fremlægger kursushold med temaet ”lokal forankring”
Indstilling: Bestyrelsen godkender endeligt GF19 koncept
Policy lab forår v. OSJ
Teamet der står bag policy lab forår fremlægger foreløbigt koncept og ideer til forårets
policy lab.
Team 2 fremlægger konceptansøgning. Konceptet bygger på 6 elevorganisationer som
over weekenden skal udvikle deres politik i seks forskellige retninger.
Spørgsmål til valg af festtemaet fra bestyrelsens side.
Indstilling: Bestyrelsen godkender foreløbigt koncept
Beslutning: Fuldt flertal for godkendelse af konceptet.
International tur v. TEN & LFD
Vi har været på vores årlige studietur – denne gang til USA, her gjorde vi os en masse
gode erfaringer fra vores mange spændende besøg, dem vil Thea og Leanor fortælle om.
Indstilling: TEN & LFD orienterer om turen og besøgene.
Hjernemad v. MMY
Michael orienterer om sit projekt ”Hjernemad” som er et samarbejde mellem
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fødevarebanken og skolerne om at få leveret overskudsmad til frokost så alle elever får
mulighed for at få frokost eller morgenmad på skolerne.
Indstilling: Bestyrelsen bliver orienteret om hjernemad
Beslutning: Bestyrelsen er glade for at blive orienteret om projektet og flere
lokalafdelinger vil gerne udbrede projektet i deres lokalafdeling. Det aftales at det er
noget der foregår lokalt og at DSE gerne lægger navn til.
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Evaluering af Regionsweekender v. OSJ
Fælles drøftelse af regionsweekenderne på baggrund af individuelle evalueringer med
frivillige samt lokalevalgte og generelle kommentarer.
Indstilling: Bestyrelsen evaluerer Regionsweekender
Lokaltid v. OSJ + special guest
Bestyrelsen arbejder i lokalafdelingerne med lokalt arbejde
Indstilling: Bestyrelsen får de sidste detaljer ift. Årets lokale aktiviteter samt hver til
fremtidige arrangementer
Politisk Session v. Sharah G.
Sarah giver en orientering om det skolepolitiske landskab, og ligger op til debat.
Tiden bliver brugt på at brainstorme på årsberetningen og der kommer mange gode
ideer.
DSE 2.0 The grand evaluating v. OSJ
Vi laver en struktureret evaluering af de forskellige elementer af DSE 2.0, nu her et år
efter det er blevet sat i værk.
Indstilling: Bestyrelsen laver en grundig evaluering af DSE 2.0
Hvervning til GF v. MMD:
Vi hverver til generalforsamlingen.
Indstilling: Bestyrelsen hverver til GF
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Overlevering v. OSJ
Bestyrelsen laver overlevering til næste års bestyrelse, og drøfter gode erfaringer.
Indstilling: Bestyrelsen formulerer en konkret overlevering til næste års bestyrelse
Eventuelt: v. OSJ
Vi har lavet en foreningssang som skal synges på generalforsamlingen. Bestyrelsen lytter
og er glade for
Nedsættelse af arbejdsgruppen for blåbog til bestyrelsen:
Leanor er tovholder.
Spørgsmål til specielle T-shirts til GF. Der bliver desværre ikke lavet T-shirts men der vil
være specielle keyhangers og armbånd.
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