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4. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
Zoom, 14. júní 2021, kl. 17:15

Undirbúningur fyrir fund:
● Lesa yfir fundargerð 3. stjórnarfundar til samþykktar.
● Sjá tillögu að tilnefningu LUF í Æskulýðsráð ríkisins til samþykktar.
● Lesa drög að umsögn LUF um drög að aðgerðaráætlun vegna stefnu um tómstunda-

og félagsstarf barna og ungmenna til samþykktar.

Mættir eru: Una Hildardóttir (UH), (GF), Viktor Ingi Lorange (VIL), SylvíaGeir Finnsson
Martinsdóttir (SM), (SÞF) og Davíð Sól Pálsson (DSP).Sara Þöll Finnbogadóttir
Frá skrifstofu: Tinna Isebarn (TI) og Sigurður Helgi Birgisson (SHB).

Fundarstjóri: Una Hildardóttir

Fundur settur 17:20

Dagskrá:

1. Fundargerð 3. stjórnarfundar til samþykktar.
2. Upplýsingar frá skrifstofu:

2.1. Starfsáætlun stjórnarársins hefur verið uppfærð.
2.2. Vinnuáætlun skrifstofu hefur verið uppfærð.
2.3. Beiðni um fund hefur verið send á félagsmálaráðuneytið.
2.4. TI verður í sumarfríi 28. júní - 2. ágúst.

3. Starfsmannamál:
3.1. LUF hefur gengið frá ráðningu sumarstarfsmanns.
3.2. Erfitt hefur gengið að ráða í 6 mánaða stöðugildið.

4. Rsk-málið til upplýsinga:
4.1. Formleg neitun á skráningu LUF sem heiti félagsins barst 30. mars 2021.

Kærufrestur til ráðuneytis til 30. júní.
4.2. LUF sendi athugasemdir vegna skýringa atvinnuvega- og

nýsköpunarráðuneytisins til umboðsmanns Alþingis vegna kvörtunar LUF.
Beðið er ákvörðunar umboðsmanns um framhald málsins. SHB er að þrýsta á
framgang málsins.

5. Skipunarmál:
5.1. Tillaga að tilnefningu LUF í Æskulýðsráð ríkisins

5.1.1. SHB.
5.1.2. TI.

5.2. Innleiðingarnámskeið um þátttöku barna í Hörpu. LUF fær að tilnefna tvo:

Félagsmálaráðuneytið tekur þátt í samstarfsverkefni á vegum Evrópuráðsins
með það að markmiði að efla umgjörð og aðgerðir í þágu þátttöku barna.
Verkefnið á að vinna í samstarfi og samráði við ýmis stjórnvöld, félagasamtök,
fræðasamfélagið, börn og aðra sem vinna að málefnum barna.
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Heiti verkefnisins er Strengthening National Child Participation Frameworks
and Action in Europe – CP4Europe og eru Tékkland, Ísland, Portúgal,
Finnland og Slóvenía þátttakendur. Markmið Íslands er að framkvæma úttekt
á þátttöku barna út frá CPAT (child participation assessment tool)
aðferðarfræðinni sem Evrópuráðið hefur þróað og stuðst við lengi. Í því felst
m.a. skoðun á löggjöf, framkvæmd, viðhorfi, upplifun barna o.fl. þegar kemur
að þátttöku barna.

Við upphaf verkefnisins fer fram innleiðingarnámskeið (e. induction seminar)
sem markar upphaf verkefnisins á Íslandi. Á námskeiðinu verður m.a. farið yfir
starf Evrópuráðsins um þátttöku barna, 12. gr. Barnasáttmálans og almenna
athugasemd barnaréttarnefndarinnar nr. 12, CPAT sem verkfæri og umræður
um hvað þátttakendur telja að sé mikilvægt að fá út úr verkefninu á Íslandi og
hvernig skipulag verkefnisins verður næstu tvö árin.

Innleiðingarnámskeiðið fer fram á ensku og verður rafrænt.  Starfsmenn
Evrópuráðsins og tveir sérfræðingar, Gerison Lansdown og Anne Crawley, sjá
um námskeiðið. Þær Landsdown og Crawley eru eftirsóttir alþjóðlegir
sérfræðingar í þátttöku barna og starfa sem ráðgjafar við innleiðingu
verkefnisins. Gaman er að geta þess að Landsdown fór fyrir hópi sérfræðinga
sem ritaði almenna athugasemd Barnaréttarnefndar SÞ um þátttöku barna.

Ykkur er boðið að tilnefna tvo aðila á innleiðingarnámskeiðið sem fer fram 15.
júní kl. 12:00-15:00 og 16. júní kl. 08:00-11:00.

6. Alþingismál:
6.1. Drög að umsögn LUF um drög að aðgerðaráætlun vegna stefnu um

tómstunda- og félagsstarf barna og ungmenna til samþykktar.
7. Alþjóðamál:

7.1. Baltic Sea Parliamentary Youth Forum 28. ágúst 2021. GF, SÁS, VIL og SM
ætluðu að sækja um.

7.2. Iceland_ UPR Review_Call for inputs. Frestur 15. júlí. SÞF hefur sent erindið
á TI. viljum við gera eitthvað í þessu? Já.

7.3. LUF hefur send erindi á NBC og óskað eftir norrænu samstarfi um
„Comprehensive toolkit for the UN Youth Delegate Programme“.

7.4. Ungmennafulltrúi á sviði kynjajafnréttis er að skipuleggja viðburð um
kynbundið ofbeldi. Samþykkt.

8. Aðildarmál:
8.1. Fregnir af aðildarmálum. Félag hinsegin stúdenta.
8.2. Almannaheill hefur sent LUF beiðni um að gerast aðili að samtökunum. Óskað

eftir kynningu með stjórn og skrifstofu. Ákvörðun mögulega lögð fyrir næsta
þing.

9. #ÉgKýs:
9.1. Staða verkefnisins.
9.2. Skýr vilji stjórnar um að #ÉgKýs verði sett í forgang og að LUF geri eins vel

og kostur er miðað við aðstæður.
10. Næsti stjórnarfundur: Skoðanakönnun í ágúst.
11. Önnur mál.

11.1. Nánar um innleiðingarnámskeiðið:
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Fundi slitið 18:18.
TI ritaði fundargerð.

LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA / THE ICELANDIC YOUTH COUNCIL
RAFSTÖÐVARVEGUR 7, 110 REYKJAVÍK

SÍMI / PHONE: (+354) 561 1100
NETFANG / EMAIL: youth@youth.is


