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Forbundslove/Kongres 
 

 
 

1.0 Kontingent overgang 

 
Forslag:  
FLU skal arbejde for at forbundslovene ændres, da man fra første måned som udlært eller endt 
SU – berettiget uddannelse skal betale fuldt kontingent. Dette skal ændres, således at første 
kontingent betaling efter endt uddannelse er på tidligere sats.  

 
Begrundelse:  
Den første måned har man endnu ikke modtaget sin regulære løn, det kan derfor være besvær-
ligt at betale det opkrævet kontingent. 
 
 

 

2.0 SKP stemmeret 

 
Forslag:  
FLU skal arbejde for at forbundslovene ændres, så lærlinge der er i skolepraktik (SKP), får 
stemmeret til overenskomstforhandlingerne.  

 
Begrundelse:  
Vi ønsker en forbedring af vilkårene for lærlinge i skolepraktik. Dette mener vi bl.a. kan gøres 
ved at give stemmeret til overenskomstforhandlingerne. Disse lærlinge ender forhåbentligt i en 
virksomhed på overenskomst, og bør derfor have indflydelse på overenskomsten. 
 
 
 

3.0 DEF kongres i 2018 

 
Vi ønsker at FLU skal arbejde med kongressen og arbejde hen imod følgende: Det skal gøres 
nemmere at forstå, hvad FLU og FLUSU er. Et forslag kunne være: At ændre FLU`s navn til 
DEF Ungdoms landsudvalg, FLU formand til DEF ungdoms formand eller kvinde og FLU/SU`s 
navn til DEF ungdoms næstformand eller kvinde.  
 
Der bør skrives et forslag om en ændring af §10 stk C. ”FLU er fast repræsenteret i OOU, 
SIMØ og UUD”  
 
Begrundelse: Hvis FLU skal sikres plads via lovene i de faste udvalg er der ingen grund til at 
bruge kræfterne på Arbejdsmarkedsudvalget der primært beskæftiger sig med administratio-
nen af A kassen  
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4.0 Målsætning for kongressen 

 
Forslag:  
Der ønskes at FLU og Dansk El-Forbund ungdom deltager i debatten og arbejder for, at mål-

sætningerne for næste kongresperiode repræsenterer ungdommen og vores visioner. 

Årsmødet ønsker at målsætningerne er fremadsynet, progressive og sætter en linje, som kan 

sikre fagforeningens fremtidige virke og har fokus på ungdommen. Fremtiden for fagbevægel-

sen findes i dens fortid, vi skal være den organiserende fagbevægelse, der lever ude på ar-

bejdspladserne. Der ikke er bange for at være klare i mælet, tude være fagpolitiske og stå ved 

vores identitet. 

Vi skal stå sammen og vise solidaritet. Vi skal vise solidaritet med vores kollegaer i andre fag og 

forbund. Men vi skal også vise solidaritet med omverdenen og være internationale. 

Vi skal have flere lærepladser og arbejde for at uddannelse også i fremtiden er en central del af 

Dansk el-forbunds målsætninger. Dansk EL – Forbund har en hoveduddannelse, Elektriker, 

men vi skal også være klar til alle dem, der kommer ind i faget via en akademiuddannelse eller 

de elektrikere, der læser videre. 

 
Begrundelse:  
På DEF’s kongres i 2018 skal vi vedtage en målsætning om, hvem vi er, og hvad vi vil. Derfor er 
det vigtigt, vi deltager i debatten og lægger en klar linje.  
Vi er Dansk El-forbunds fremtid. 
 
 

 

Uddannelse 
 

5.0 Lokal afdelingskursus: Nye Standarder HD60364 

 
Forslag:  
FLU skal arbejde for, at afdelingerne udbyder et kursus for lærlinge og ungsvende i, hvordan 
man slår op i de nye EU standarder, som beskriver hvordan man overholder den nye Stærk-
strømsbekendtgørelse. 
Dette kursus med hjælp til selvhjælp på ungdomsniveau.  

 
Begrundelse:  
Ingen af vores nye lærlinge på den gamle ordning bliver ordentligt undervist i, hvordan man slår 
op i de nye standarder for el-installationer. Dette forslags legitimitet begrundes med, at det ville 
være en for stor opgave for FLU at skulle bokse med alle mestre i lokale afdelinger for at få dem 
til at undervise deres lærlinge og unge i de nye standarder. 
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6.0 Tvungen merit 

 
Forslag:  
FLU skal informere uddannelsesudvalgene om, at lærlinge bliver udsat for tvungen merit og 
DEF ungdom i afdelingerne skal agitere og arbejde for, at dette skal omstruktureres til at være 
valgfrit.  

 
Begrundelse:  
Alle uddannelser er grundlæggende et uddannelsestilbud, og skal ikke være præget af unødig 
tvang. At man tvinger folk til at tage imod merit, altså at man frarøver dem undervisning, er ikke 
noget vi som ungdom skal acceptere. 
 

 
 

7.0 Kvalitetssikring af uddannelsen 

 
Forslag:  
Dansk El-Forbund Ungdom skal arbejde på at gøre kvalitetssikring af uddannelsen i virksomhe-
derne og på de tekniske skoler bliver bedre og mere ens. 
 
Begrundelse:  
Der er behov for at udvikle en uddannelseskultur i alle virksomheder. 
Derfor er det vigtigt, at der skabes en dialog med forbundets svend og lærlinge om, at der skal 
tages ansvar for planlægning og opfølgning på lærlingens uddannelse. 
Uddannelses ansvarlige bliver mere og mere vigtig i forbindelse med specialisering af uddannel-
sen. 
 

 
 

8.0 Afskaf korttidsaftaler 

 
Forslag:  
Dansk El-Forbund Ungdom skal kæmpe for at afskaffe korttidsaftaler, dette kan f.eks. ske gen-
nem forslag om målsætning til Dansk EL-Forbunds kongres.  

 
Begrundelse:  
Vi ser flere og flere virksomheder udnytter korttidsaftaler, vi mener det er en glidebane, som 
skaber dårligere forhold for lærlingene. Lærlinge på korttidsaftaler kan føle sig pressede til at 
finde sig i dårlige arbejdsforhold samtidig har de en usikkerhed, både økonomisk og personligt. 
 

 

9.0 Boost for ungsvende 

 
Forslag:  
Vi ønsker, at FLU og Forbundet skal arbejde for, at BOOST din elektrikeruddannelse udvides i 
et omfang, så unge svende også kan deltage.  

 
Dette skal ske i et sådant omfang, at det ikke går på kompromis med lærlingenes BOOST Din 
Elektrikeruddannelse, som primært er et arrangement for lærlinge. 

 
Begrundelse:  
Efter kongressen i 2014 er aldersgruppen 25–29 årige blevet en del af ungdommen. Det er vig-
tigt, vi også har arrangementer for denne målgruppe, og flere har efterspurgt, at man kan fort-
sætte på BOOST.  
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10.0 Fit for Fight kurser 

 
Dansk El-Forbund Ungdoms skal udvikle et koncept for Fit for fight kurser. 
Disse kurser kan udbydes af lokalafdelingerne som lokale enkelt dags- / aftenkurser enden i 
afdelingen eller et regionalt samarbejde.  
 
Eksempler på disse kurser kan være. 
Sikkerhed. ”Av skal jeg finde mig i det” 
Rettigheder. ”Hvordan tæver du mester”  
L-AUS. ”Fingrene væk” 
Standarder ”Standarder hvad er det” 
 
Kurserne skal indeholde konkret viden og gerne med personlig historie. 
Man må også gerne kunne opnå et kursusbevis hvis der er relevant for indholdet. 
 
Begrundelse:  
Det er vigtigt at Dansk El-Forbund Ungdom har et kursusudbud, der giver lærlinge og ungs-
vende mere viden om vigtige emner. 
Derudover skal kurser bruges til at skabe sammenhold. 
Ved at de udbydes som enkelt dagskurser og lokalt, skaber det større muligheder for delta-
gelse. 
Kurserne skal udbydes under et koncept, der er ens så, der skabes genkendelighed for kur-
serne. 
Det er vigtigt at kurserne giver et output i form at kursusbeviser som en gulerod. 
Beviset skal indeholde den konkret viden, man har opnået på kurset. 
Grunden til, at det er ”Dansk EL-Forbund Ungdom” (forbundet), der er udbyder er at sikrer et 
ens udbud og udvikling af disse kurser. 
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Sociale medier 
 

 
 

11.0 Ny app/medie 

 
Forslag:  
Vi vil gerne arbejde hen mod en ny APP eller medie, som er bedre end den eksisterende 
(Sikring 2). Vi vil gerne have startet arbejdet med den nye APP/medie det kommende år. 
Forslag til den nye APP kunne være: 

• Lønberegning 

• Aktiviteter 

• Bedre elektrisk relevante formler 

• Side for lokale lærlingeklubber 

• Modulbeskrivelse 

• Praktikmål 

• Åben app´en for udlærte 

• Osv. 

Begrundelse:  
Vi vil gerne starte arbejdet på en ny APP/medie, da den nuværende slet ikke fungerer optimalt, 
ikke er opdateret, og slet ikke er tidssvarende. Et andet problem ved App’en er, at man skal til-
melde sig for at bruge de fleste funktioner. Problemet ligger i at tilmeldingen er for lang og svær 
at komme igennem hvor informationerne ikke lige er til højrebenet at indtaste F.eks. ”pause i 
dage” ”merit i dage” og ” startdato for uddannelse” en løsning på dette problem kunne f.eks. 
være at man indtaster sit medlemsnummer og derigennem kommer informationen.´ 

 
 
 

12.0 Organiseret Facebook grupper 

 
Forslag: FLU skal sørge for, at der bliver produceret Coverbilleder og evt. profilbilleder til so-
ciale medier så som Facebook, der er kommunikationsplatform for lokale afdelinger i ung-
dommen, og at der kommer ligeledes en standard for navnet for afdelingens gruppe på soci-
ale medier.  
 
Der stilles forslag at man yderligere opretter 4 Facebook sider, hvor 3 af dem er til hver re-
gion, og den sidste er national. 
 
Der ønskes også, at FLU skal arbejde for at de lokale grupper og sider streamlines i navne 
osv. så det er nemt at finde dem. 
 
Begrundelse: 
Forslaget skrives sammen med andet forslag. 
Dette skal antages for at være det mest vidtgående forslag af forslag 13.0 og 16.0. 
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Fagligt arbejde 
 

 

13.0 Østeuropæisk Samarbejde 

 
Forslag:  
Der ønskes et nyt samarbejde i dialog med østeuropæiske fagforeninger. Dette samarbejde kan 
munde ud i en tematur, hvor DEFU vil opleve forholdene i andre landes skoler, fagforeninger og 
firmaer og skabe en konstruktiv samtale med udenlandske foreninger.  

 
Begrundelse:  
Danmark har i de sidst årtier oplevet et stigende antal i østeuropæiske kollegaer. Turer til andre 
lande har til hensigt at give os en bedre forståelse af fremmede arbejdsforhold. Ved at se andre 
landes arbejdsforhold vil det bekræfte vigtigheden af organisering og de danske fagforeningers 
fremtidige kampe. 
Den faglige kamp går ikke imod vores udenlandske kollegaer men med dem, mod de chefer og 
virksomheder der udnytter dem til billige penge. Derfor er det vigtigt vi lærer dem og deres for-
hold bedre at kende. 
 

 

14.0 Fortsat arbejde med sikkerhedskampagnen 

 
Forslag:  
Vi forslår at arbejde videre på sikkerhedskampagnen.  

 
Begrundelse:  
Der er nu blevet arbejdet 1 år på sikkerhedskampagnen, der er blevet udarbejdet materialer og 
konceptudviklet. For at kampagnen får sin ønskede effekt, er der brug for 1 år mere. Det er et 
vigtigt emne der vedrører alle. 
 

 
 

15.0 Nyt DEF-Ungdom logo 

 
Forslag:  
Vi forslår at FLU undersøger og starter et arbejde for at Dansk El- Forbund Ungdom får et nyt 
logo.  

 
Begrundelse:  
Ingen ved hvad det gamle er, og logoet ser ikke pænt ud.  
Derudover er det ikke særligt aktuelt. 
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16.0 Synlighed og styrkelse på skolerne og LUU 

 
Forslag:  
Vi ønsker at FLU skal arbejde for at forbundet og ungdommen bliver mere synlig ude på sko-
lerne.  
Vi ønsker også at FLU skal arbejde for at styrke de Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) og sikre 
at eleverne er godt repræsenteret. Det kan ske ved at afholde kurser, lave materiale og andet 
oplysningsarbejde for elevrepræsentanterne og sikre at der er elevrepræsentanter på skolerne. 
Der må gerne være fokus på at både EUX og EUD er repræsenteret.  

 
Begrundelse:  
Der er vigtigt at lærlingene på skolerne allerede tidligt ved hvem Dansk EL-Forbund er, og at 
der er lokalt aktive som laver arrangementer for dem og hvorfor vi er vigtige for uddannelsen og 
arbejdsmarkedet. 
Rigtig mange fortæller om dårlige oplevelser med skolerne og deres administration men kender 
ikke nok til deres egen repræsentant i LUU ellers har de slet ikke nogen. 
 

 
 

17.0 Aktions og mobiliserings kursus 

 
Forslag:  
Vi ønsker at FLU skal lave et kursus der skal informere og lære om aktionsformer. Man skal 
lære om de historiske kampe og hvilke virkemidler og aktionsformer man har brugt. 
Man skal bl.a. lære om det praktiske ved demonstrationer, mobilisering af folk, hvor grænsen 
går for boder osv.  

 
Begrundelse:  
Vi ser at den Danske Model begynder at smuldre i hjørnerne. Vi bliver nødt til at lære om tidens 
kampe og hvordan de er vundet. 
Vi skal bruge et kursus som dette, til bl.a. at mobilisere til OK – aktion, fagpolitiske spørgsmål 
og konflikter på arbejdspladserne. 
Historisk set har arbejderbevægelsen altid gået på flere ben: Et ben ved forhandlingsbordet 
med arbejdsgiver og politikere og et ben i udenomsparlamentarisk aktivisme og på arbejdsplad-
serne. 

  



 

 

9 

 

 

 
 

Dansk El-Forbund Ungdom  ▪  Nyropsgade 14  ▪  1602 København V  ▪  Tlf. 3329 7000  ▪  www.def.dk/ungdom 

 
 

18.0 Synligt Dansk El-Forbund igennem lærlingeklubber 

 
Forslag: FLU skal arbejde for at gøre fagforeningen synlig på arbejdspladserne. Det skal gø-
res ved at fortsætte arbejdet med at lave lærlingeklubber. Arbejdet med at lave lærlingeklub-
ber skal foregå lokalt og i samarbejde med tillidsfolk i de eksisterende klubber. Hvis der ikke 
er en klub i virksomheden skal der også arbejdes for sådan en klub.  
 
FLU skal desuden forsøge, at organisere afdelingernes aktive unge til at besøge klubber og få 
dem til at stille forslag til handlingsplan og opfordre dem til, at forsvare dem både ved forbere-
delsesweekenden og årsmødet. 
 
Begrundelse: 
Sammenskrivningen af forslag 17.0 og 24.0. Dette forslag skal betragtes som det mest vidt-
gående. 
 
Det er meget vigtigt at Dansk EL-Forbund er synlig på arbejdspladserne. Det kan blandt an-
det gøres ved at have en lærlingeklub, samt en faglig klub på arbejdspladsen. Derfor skal 
arbejdet med klubber fortsætte med afdelingerne som omdrejningspunkt. Klubberne skal 
være med til at synlig gøre de tilbud Dansk EL-Forbund har overfor medlemmerne.  
 
De eksisterende faglige lærlingeklubber skal frem i billedet på forberedelsesweekender og 
årsmøderne med deres meninger om hvad vi i ungdommen skal foretage os det næste år. 
Dette gøres for at skabe en tættere kontakt imellem afdeling og klubber hvilket i kraft af det 
binder klubberne tættere til forbundet og hele ungdommen. 
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Årsmødepuljeforslag 2017 
 
 

19.0 Samlet pulje 

 
Forslag: 

• Sociale medier kr. 5.000 

• App/medie kr. 15.000 

• Østeuropæisk samarbejde kr. 30.000 

• Sikkerhedskampagne kr. 15.000 

• Nyt logo kr. 5.000 

• Aktionskursus kr. 15.000 

• Lærlingeklubber kr. 15.000 
 


