Ændringsforslag til arbejdsprogram 2019
REDAKTIONELLE
Forslag om redaktionel redigeringsret
Der stilles forslag om at ledelsen bemyndiges til at lave ændringer i det vedtagne arbejdsprogram, der
alene vedrører rettelsen af utvetydige stavefejl eller grammatiske fejl.

Besøg hos ungdomsråd og -huse
Forslag 1a: Ændring – stiller ikke oplyst
” også der, hvor NAU i stor grad indsamler erfaringer og forståelse for, hvordan organisationen bedst muligt
understøtter det lokale ungdomsråds og -hus arbejde.”
Ændres til: ” også der, hvor NAU i stor grad indsamler erfaringer og forståelse for, hvordan organisationen
bedst muligt understøtter det lokale ungdomsråds og -husarbejde.”
Forslag 1b: Ændring – stiller ikke oplyst
” Kontakte og rådgive ungdomsråd og -huse, der endnu ikke er medlemmer af organisationen, eller er
under opstart.”
Ændres til: ”Kontakte og rådgive ungdomsråd og -huse, der endnu ikke er medlemmer af organisationen,
eller som er under opstart.”

MENINGSÆNDRENDE
Indledning
Forslag 2: Ændring – stillet af Martine og Kasper
” NAU’s formål som paraplyorganisation er at understøtte ungdomsråd og –husenes lokale arbejde
nationalt. ”
Ændres til:
” NAU’s formål som paraplyorganisation er at understøtte ungdomsråd og –husenes lokale arbejde på
nationalt plan.”
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Forslag 3: Ændring – stillet af Holbæk Ungebyråd og Helsingør Ungeråd
”Arbejdsprogrammet er derfor at betragte som en rettesnor, der skal hjælpe ledelsen det kommende år,
med både det direkte arbejde med medlemmerne, men også ift. udvikling af organisationen.”
Ændres til:
”Arbejdsprogrammet er en vejledning i, hvad ledelsen skal arbejde med det kommende år, både hvad
angår det direkte arbejde med medlemmerne, men også ift. udvikling af organisationen.”

Uddannelse
Forslag 4: Tilføjelse – stillet af Aalborg Ungebyråd
Efter: ”i højere grad informere om udvalget af workshops og kurser, samt aktivt at tilbyde workshops.”
Tilføjes: ”
•

NAU skal i højere grad promovere og informere om organisationens eget arbejde samt hvordan
ungdomsråd- og huse bedre samarbejder gennem oplæg, workshops osv.”

Forslag 5: Tilføjelse – stillet af Assens Ungdomsråd
Efter: ”Revidere og forny vores udvalg af workshops/kurser.”
Tilføjes: ”
• Vi i NAU vil skabe en workshop der vil informere og opmuntre ungdomsråd internt til at lave større
projekter, der eksempelvis kunne kræve fundraising.”
Forslag 6: Tilføjelse – stillet af Haderslev Ungdomsråd
Efter: ”I højere grad informere om udvalget af workshops og kurser, samt aktivt at tilbyde workshops”
Tilføjes: ”
•

Fremsætte et punkt på Årsmødet, hvor medlemsråd- og husene får tid og vejledning til at udfylde
aktivitetsdokumentation.”

Besøg hos ungdomsråd- og huse
Forslag 7: Tilføjelse – stillet af Københavns Ungeråd og Middelfart Ungdomsråd
Efter: ”Have særligt fokus på at besøge medlemmer, der ikke har haft besøg siden 2016”
Tilføjes: ”,samt besøge medlemsråd, som NAU endnu ikke har besøgt”
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Forslag 8: Tilføjelse – stillet af Aalborg Ungebyråd
Efter: ”Kontakte og rådgive ungdomsråd og -huse, der endnu ikke er medlemmer af organisationen, eller er
under opstart.”
Tilføjes: ”
• Arbejde for aktivt at opsøge og inspirere kommuner og unge i kommuner til at opstarte
ungdomsråd- eller huse.”
Forslag 9: Tilføjelse – stillet af Haderslev Ungdomsråd
Efter: ” Kontakte og rådgive ungdomsråd og -huse, der endnu ikke er medlemmer af organisationen, eller
er under opstart.”
Tilføjes:”
• NAU skal så vidt muligt oprette og fastlægge en offentlig kalender for besøg af ungdomsråd og huse.”

Netværk medlemmerne imellem
Forslag 10: Tilføjelse – stillet af Assens Ungdomsråd og Ærø Ungdomsråd
Efter: ”sætte yderligere fokus på tilbud, der involverer flere råd på tværs af kommuner”
Tilføjes: ”, f.eks gennem fælles workshops og kurser”
Forslag 11: Ændring – stillet af Guldborgsund Ungdomsråd
”Skabe en værktøjskasse med nogle af medlemmernes bedste erfaringer. Herigennem kan medlemmerne
altid se, hvad der har fungeret, eller været problemer med, hos andre ungdomsråd og -huse. ”
Ændres til:
” Skabe et erfaringskatalog med nogle af medlemmernes bedste erfaringer. Herigennem kan medlemmerne
altid se, hvad der har fungeret, eller været problemer med, hos andre ungdomsråd og -huse. ”
Forslag 12: Tilføjelse – stillet af Guldborgsund Ungdomsråd
Efter: ” Skabe en værktøjskasse med nogle af medlemmernes bedste erfaringer. Herigennem kan
medlemmerne altid se, hvad der har fungeret, eller været problemer med, hos andre ungdomsråd og huse.”
Tilføjes:”
• Hvert andet stormøde NAU afholder skal afholdes øst for Storbælt.”
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Lovgivning
Forslag 13: Tilføjelse – stillet af Thea Munk, Assens Ungdomsråd
Efter: ”Revidere den politiske strategi på årsmødet, idet strategien forfalder.”
Tilføjes:

•

Have fokus på at uddanne ungdomsrådene så de også selv kan bidrage til at udbrede kendskab af
de traditionelle og utraditionelle måder at engagere sig.”

Offentlig meningsdannelse
Forslag 14: Ændring – stillet af Helsingør Ungdomsråd
” Synliggøre den værdi som både de traditionelle, såvel som de utraditionelle måder at engagere sig på, har
for samfundet. ”
Ændres til:
” Synliggøre den værdi som både de traditionelle måder (vedtægter, hierakisk struktur, el.) såvel som de
utraditionelle måder (ungdomshuse, flad struktur, el.) at engagere sig på, har for samfundet.”
Forslag 15: Tilføjelse – stillet af Aalborg Ungebyråd
Efter: ”Synliggøre den værdi som både de traditionelle, såvel som de utraditionelle måder at engagere sig
på, har for samfundet”
Tilføjes: ”
• Arbejde for at udvikle og udbyde en læserbrevsskrivningsworkshop til de lokale råd.”

Forslag 16: Tilføjelse – stillet af Sønderborg Ungdomsråd, Ringsted Ungdomsråd, Ringkøbing-Skjern
Ungdomsråd
Efter: ”Synliggøre den værdi som både de traditionelle, såvel som de utraditionelle måder at engagere sig
på, har for samfundet.”
Tilføjes:
”Arbejde for at promovere unges deltagelse i Folketings- og Europaparlamentsvalget i 2019 samt at udvikle
et inspirationskatalog til måder, medlemmerne selv kan arbejde med disse.”
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Frivillighed
Forslag 17: Ændring – stillet af Haderslev Ungdomsråd
”Oprette to nye nationale udvalg som inddrager medlemmerne i konkrete opgaver.”
Ændres til:
”Oprette mindst to nye nationale udvalg som inddrager medlemmerne i konkrete opgaver.”
Forslag 18: Ændring – stiller ikke oplyst
”Oprette to nye nationale udvalg som inddrager medlemmerne i konkrete opgaver.”
Ændres til:
”Oprette to nye nationale udvalg som inddrager medlemmerne i konkrete organisatoriske opgaver.”
Forslag 19: Tilføjelse – stillet af Skanderborg Ungdomsråd
Efter: ”Søge at indgå i samarbejder, der giver indsigt i, hvodan NAU bedst kan engagere frivillige kræfter”
Tilføjes: ”
• Have fokus på medlemsinddragelse og vejledning i forhold til Folkemødet og andre nationale
arrangementer, hvor NAU deltager.”

Organisationskultur og -identitet
Forslag 20: Tilføjelse – stillet af Assens Ungdomsråd og Ærø Ungdomsråd
Efter: ”Arbejde for et stigende antal deltagere til de nationale arrangementer”
Tilføjes: ”Ved i højere grad at oplyse om indhold og værdi af disse”
Forslag 21: Tilføjelse – stillet af Guldborgsund Ungdomsråd
Efter: ” Arbejde for et stigende antal deltagere til de nationale arrangementer”
Tilføjes: ”, med en målsætning på mindst 40 deltagere til stormøder.”
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Forslag 22: Tilføjelse - Sønderborg Ungdomsråd, Ringsted Ungdomsråd, Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd.
Efter: ” Arbejde for et stigende antal deltagere til de nationale arrangementer”
Tilføjes: ”
• Arbejde for øget synlighed omkring NAUs daglige arbejde ved brug af bl.a. sociale medier.”
Forslag 23: Tilføjelse – stillet af Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd
Efter: ” Arbejde for et stigende antal deltagere til de nationale arrangementer”
Tilføjes: ”
• Der skal søges copy-right på Magenta Feeling”

Fundraising
Forslag 24: Ændring – stiller mangler
” Blandt de mange medlemsråd er der vidt forskellige økonomier - nogle med store tilskud fra kommuner,
nogle helt uden.”
Ændres til:
”Blandt medlemsrådende, nogle får større tilskud fra kommunerene end andre”
Forslag 25: Tilføjelse – stillet af Haderslev Ungdomsråd
Efter: ”I højere grad støtte medlemsråd i deres arbejde med fondsansøgning og dokumentation.”
Tilføjes:
” Udarbejde en kategoriseret overbliksgivende liste over fonde og puljer, som medlemsråd- og huse kan
søge.”
Forslag 26: Tilføjelse – stillet af Ærø Ungdomsråd
Efter: ”I højere grad støtte medlemsråd i deres arbejde med fondsansøgning og dokumentation.”
Tilføjes: ”
• Arbejde for at lave en workshop hvor der undervises i hvordan man opstiller en fondsansøgning –
Både layout- & indholdsmæssigt, samt hvordan man søger fra fonde og hvilke fonde der er
tilgængelige. ”
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Støttemedlemskaber
Forslag 27: Ændring – stillet af Sønderborg Ungdomsråd, Ringsted Ungdomsråd, Ringkøbing-Skjern
Ungdomsråd.
” Det styrker fællesskabet og kulturen i NAU, at man fortsat kan støtte arbejdet, selv efter man er blevet
“for gammel” eller ikke længere er aktivt medlem”
Ændres til:
” Det styrker fællesskabet og kulturen i NAU, at man fortsat kan støtte arbejdet, selvom man ikke længere
er aktivt medlem”
Forslag 28: Tilføjelse – stillet af Guldborgsund Ungdomsråd
Efter: ”Aktivt markedsføre muligheden for at blive støttemedlem, så flere kan bidrage til fællesskabet.”
Tilføjes: ”
• NAU sætter som målsætning af have mindst 30 støttemedlemsskaber inden udgangen af 2019.”
Forslag 29: Tilføjelse – stillet af Haderslev Ungdomsråd
Efter: ”Aktivt markedsføre muligheden for at blive støttemedlem, så flere kan bidrage til fællesskabet.”
Tilføjes:”
• NAU vil aktivt opdatere/involvere støttemedlemmer i organisationens arbejde”

Tilføjelse af nyt afsnit – kommunikation
Forslag 30: Tilføjelse – stillet af Skanderborg Ungdomsråd
Efter afsnittet ”støttemedlemsmedlemskaber”
Tilføjes:
”Kommunikation (overskrift, red.)
NAU vil i 2019:
• Fokusere på opdatering af hjemmesiden, så den er mere tilgængelig for medlemmerne.
• Have mere fokus at folk ved, hvad der skete på stormødere, og om hvad NAU og andre råd
laver
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