Vedtaget på bestyrelsesmøde 29. marts 2012
Principper for koordinering af interessevaretagelse i DFS
- mellem bestyrelsen/sekretariatet og medlemsorganisationerne og mellem medlemsorganisationerne
indbyrdes
I Strategi 2012-2017 er et af de fire indsatsområder interessevaretagelse. Om det står der:
”Med det overordnede formål at skabe bedre adgang og lige muligheder for borgernes deltagelse i
folkeoplysningen er den klassiske interessevaretagelse og lobbyvirksomhed overfor beslutningstagerne
fortsat en kerneydelse for DFS. DFS vil fortsætte og udbygge indsatsen i forhold til at påvirke
beslutningstagere på alle relevante niveauer med det formål at forbedre vilkår og rammer for
medlemsorganisationerne.
De strategiske mål er dels at forbedre de økonomiske rammer for udvikling og gennemførelse af den
konkrete lokale folkeoplysende aktivitet, dels af opnå repræsentation eller netværkskontakter i alle
relevante meningsdannende og besluttende fora.
For at nå disse målsætninger er det vigtigt, at DFS er en stærk og synlig aktør. DFS vil engagere sig i
folkeoplysnings- uddannelses- og kulturpolitik lokalt, nationalt og internationalt. DFS vil styrke
koordinationen med og mellem medlemsorganisationerne om interessevaretagelsen. DFS vil også søge at
styrke samarbejdet med andre civilsamfundsorganisationer, udbygge kontaktnettet i kommunerne, bl.a.
ved hjælp af lokale samråd, og udvikle dokumentationsmaterialet om sektorens betydning.”
Bestyrelsens fem principper for koordinering af interessevaretagelse i DFS:
1. DFS som organisation – repræsenteret ved bestyrelse og sekretariat – har som en hovedopgave at
drive interessevaretagelse, jf. Strategi 2012-2017. DFS kan og skal derfor tage selvstændigt initiativ
til at mødes med relevante personer og udtale sig i relevante sammenhænge.
Interessevaretagelsen skal naturligvis ske til gavn for medlemsorganisationerne og DFS skal
koordinere sin interessevaretagelse med relevante medlemsorganisationer.
2. Bestyrelsen lægger den overordnede linje i interessevaretagelsen. Inden for rammerne af denne
linje kan sekretariatet selvstændigt forestå interessevaretagelsen. I praksis betyder det, at
sekretariatet kan udtale sig på organisationens vegne i forbindelse med møder med eksterne, i
høringssvar, i offentlige medier mv. i sager, hvor der ikke er tvivl om bestyrelsens linje eller i sager
der er uproblematiske i forhold til medlemsorganisationernes intereser.
3. Alle medlemsorganisationer er naturligvis i deres gode ret til at drive interessevaretagelse til gavn
for eget området og eget felt. Når de enkelte medlemsorganisationer driver interessevaretagelse,
der berører andre medlemsorganisationers felt eller emner af overordnet interesse for DFS,
opfordres de til at koordinere med de relevante organisationer.
4. Koordineringen kan have forskellige grader. I sin mest udstrakte form, kan det ske i form af en
egentlig inddragelse i en fælles indsats, i mere moderat form kan det ske ved en drøftelse med eller
høring af relevante organisationer, og i sin mest enkelte form blot ved orientering.
5. Personer der er valgt som repræsentanter for DFS i forskellige fora og sammenhænge, er forpligtet
til at præsentere sig som sådan og primært at varetage fælles/DFS’ interesser.

