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Emne
Velkomst ved formanden
EVP gennemgår formalia:
• Godkendelse af mødets gyldighed
• Valg af ordstyrer
• Valg af referant
• Godkendelse af dagsordenen
Referat:
Rasmus Rosenlund Ditlefsen er indstillet, og blevet valgt som ordstyrer
Mathias Elias Keimling er indstillet, og blevet valgt som referant
Bestyrelsen har godkendt mødets gyldighed.
Bestyrelsen har godkendt dagsordenen.
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Status på lokalafdelingerne og teams
Referat:
DSE Thy har første arrangemenet snart med hidtil 15 tilmeldte
I DSE Syd- og vestjylland går det overordnet set godt. De har mistet et lokalbestyrelsesmedlem og afholdte et
arrangement, men de arbejder hårdt, og er godt på vej mod forbedring.
I DSE Trekanten er de startet godt op på ny. De har fået afholdt deres første lokalbestyrelsesmøde siden
Landskonferencen og har en lokalbestyrelse bestående af 3 personer. De har desuden skrevet til forskellige politiske
interessenter, for at fremme DSEs politik lokalt.
I DSE Sønderjylland går det ifølge formanden fint. De er igang med at få planlagt et introkursus og så har de også
lavet forskellige strategier på de sociale medier, for at promovere lokalafdelingen.
DSE Fyn er så småt begyndt at starte op efter sommerferien og har allerede et arrangement på vej. Overordnet set
går det fint.
I DSE Sydsjælland går det meget godt. De ser en god udvikling af antallet af lokalbestyrelsesmedlemmer, de
fokuserer på promovering på sociale medier og de afholder snart et stort debatarrangement.
I DSE Lolland-Falster fokuserer for tiden på, at hverve til lokalbestyrelsen, så de rigtigt kan komme igang med det
gode lokalafdelingsarbejde.
I DSE Nordsjælland er de startet op efter sommerferien med et vellykket opstartsarrangement og har 3
lokalbestyrelsesmedlemmer.
I DSE Københavns Omegn går det godt. De står med 7 lokalbestyrelsesmedlemmer og er igang med et politisk
hverveprojekt, hvor de prøver at nåå ud til de elevvenlige kommuner.
Team 1 arbejder for tiden meget med planlægningen af generalforsamlingen og har også stort fokus på at få de
elevvenlige kommuner godt op og køre efter sommerferien.
Team 2 er meget ude af huset for at holde kurser og workshops med de forskellige projekter. De arbejder også
meget med virtuelle løsninger til projekterne.
Team 3 arbejder for tiden meget sammen med de andre teams med promoveringer og indsatser på sociale medier.

Team 4 har arbejdet meget med alt inden for Center for Elevrådgivning samt det virtuelle arrangement ‘Digital
Rollespil’.
3-7

Lukkede punkter
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Lokale aktiviteter
Referat:
Bestyrelsen brainstormer idéer til coronavenlige aktiviteter. Der bliver nævnt udendørs aktiviteter som bl.a.
stjerneløb og almindelige sociale aktiviteter udendørs.
Rasmus Rosenlund Ditlefsen præsenterer idéen omkring at afholde større arrangementer med oplægsholdere
regionalt. Det vil dog nok først være starten af næste år. Der bliver spurgt ind til om det ville gå mod DSEs
tværpolitiske holdninger, hvis der blev samarbejdet med partipolitikere – Det vil det ikke.
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Der bliver kort nævnt, at RW planlægningen lige så stille går igang.
DM I Fagene på skoler v. EFR, BOJ og MMI
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Referat:
Bestyrelsens ‘DM I Fagene’-repræsentanter har arbejdet sammen med vores ansatte, Karina Krog, og har lavet en
guide til, hvordan bestyrelsen kan/skal hverve deres elevråd, som derefter hverver klasserne.
Har bestyrelsen spørgsmål og/eller tvivler omkring DM I Fagene kan ‘DM I Fagene’-repræsentanterne kontaktes og
få svar.
DSE’s LGBT+ politik v. MHS
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Referat:
LGBT+ ungdom har henvendt sig og tilbudt deres viden ifm. LGBT+ politik. Bestyrelsen beslutter, at de gerne vil
foreslå en resolution til Generalforsamlingen. Der skrives et udkast, og så vendes det til et andet bestyrelsesmøde.
Evt.
Referat:
Alle bestyrelsesmedlemmer skal tilmelde sig og aktivt hverve til Elevpanelet.
Der bliver også snakket lidt åbent om, hvad der er sket med bestyrelsesmedlemmernes debatindlæg fra sidste
møde.

