25. februar 2019

FORMÅLSPROGRAM

Formålsprogrammet er godkendt ved mandagsmødet (den hidtige beslutningmyndyghed) i
København d. 3 december 2018, og er bekræftet af stormødet (herefter den formelle
beslutningsmyndighed) i København d. 25 februar 2019.
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Artikel I: Politisk vision
Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB) er et initiativ startet af studerende fra forskellige
videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018. Vi er gået sammen om at skabe en ny, bred
bevægelse karakteriseret ved ungdom og handlekraft. DGSB er ikke en bevægelse udelukkende
for studerende, men et fællesskab for alle, der vil kæmpe for vores og de fremtidige generationers
eksistensgrundlag.
Vi bør alle reagere på, at vi befinder os i en økologiske krise, der ses ved det fortsat øgede pres
på økosystemer og Jordens planetære grænser og en voksende ulighed.
DGSB’s mål er at skabe politisk handling på alle niveauer ved aktivt at kæmpe for
systemforandring og bæredygtige alternativer til det samfund og den levevis, der sker på
bekostning af miljøet, klimaet og mennesker. For hver dag uden handling bliver problemerne
sværere at løse, så der er akut behov for handling. Derfor samles DGSB i troen på, og håbet for
forandring ved at arbejde målrettet handlekraftige fællesskaber samt bekæmpe den voksende
apati. Løsningen på disse udfordringer kræver individuelle, men i særdeleshed drastiske
strukturelle og institutionelle ændringer.
DGSB anerkender, at der er behov for forskellige politiske handlinger, for at opnå den
nødvendige omstilling. Derfor betragtes alle ikke-voldelige aktiviteter og metoder, der bidrager til
omstillingen, som legitime. DGSB accepterer ikke sexisme, racisme, vold eller hærværk.
DGSB vil arbejde for at være en del af en ekstraordinær mobilisering af borgere, der går sammen
for at skabe den nødvendige omstilling af vores samfund.
DGSB kæmper for et Danmark, der som samfund, lever i overensstemmelse med jordens
knappe ressourcer. Dette indebærer, at politikere, uddannelsesinstitutioner og andre
beslutningstagere prioriterer hensyn til klima og bæredygtighed øverst i alle henseender og
handler i overensstemmelse med Paris-aftalen og den nyeste forskning på området.
DGSB accepterer ikke status quo i form af det herskende vækstparadigme og vil derfor kæmpe
for et opgør med, at den økonomiske vækst sker på bekostning af økologiske hensyn og global
ulighed. Der er behov for en nytænkning af økonomisk udvikling, der hverken sker på
bekostning af økologiske hensyn eller menneskelige ressourcer. Denne kamp indebærer også
udbredelsen af en bæredygtig levevis og en ny forståelse af velstand.
Danmark skal tage påtage sig sit historiske ansvar og i et globalt perspektiv være foregangsland
for ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed, hvilket indebærer en prioritering af de nationer,
grupper og individer, der er mest sårbare over for klimaforandringerne.
DGSB er en selvstændig, demokratisk bevægelse, der ikke er affilieret med politiske partier.
DGSB ønsker at samarbejde med bevægelser, institutioner og organisationer, der arbejder for
samme politiske vision.
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Den Grønne Studenterbevægelse kæmper for:
● at engagere og samle unge om klimakampen og give dem en stærkere stemme i den
politiske debat.
● kollektive politiske løsninger på klimakrisen frem for individualisering af klimaansvar.
● et opgør med det dominerende vækstparadigme med henblik på at samfundet indrettes
med øget demokratisk deltagelse og i overensstemmelse med de planetære grænser.
● at Danmark fører politik, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen, IPCC rapporter
og den nyeste klima- og bæredygtighedsforskning
● at Danmark tager internationalt ansvar ved at gå forrest med en ansvarlig og social
retfærdig klimapolitik.
● at danske uddannelsesinstitutioner prioriterer hensyn til klima og bæredygtighed i alle
henseender i forhold til fysiske faciliteter og i uddannelse og forskning.

3 / 11

Artikel II: DGSB – en
bevægelse
DGSB er en bevægelse for alle, der ønsker at kæmpe for den politiske vision. Organiseringen af
DGSB er opdelt i Stormøde (2.a), Driftsaktiviteter (2.b) og Aktivitetsgrupper (2.c).

2.a Stormøde
Stk. 1 Formål
Stormødet er DGSBs øverste beslutningsmyndighed og sørger for, at bevægelsen agerer i
overensstemmelse med organisationens principprogram (jf. Artikel 1).

Stk. 2 Indkaldelse & beslutningsdygtighed
Stormødet er beslutningsdygtigt, hvis mødet er indkaldt gennem relevante
kommunikationskanaler af enten en driftsgruppe eller e t minimum af 20 personer, der har
udtrykt ønske om et stormøde. Mødet afholdes med minimum 2 ugers og senest 4 ugers
varsel
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Stk. 3 Dagsorden
Dagsorden for stormødet skal som minimum indeholde:
● Udpegning af ordstyrer og referent
● Beslutningdygtighed, hvor det opgøres om stormødet er beslutningsdygtigt jf. 2.a stk. 1.
● Stormødets mødeorden, hvor stemmeret og afstemningsprocedure bestemmes ved 3/4
flertal. Alle fremmødte har stemmeret til dette punkt.
● Fastsættelse af dagsorden, hvor dagsorden for mødet godkendes
● Økonomisk overblik, hvor driftsgruppen for økonomi giver et overblik over DGSB’s
midler og seneste udgifter og indtægter.

Stk. 4 Ændringer i formålsprogrammet
Stormødet er den eneste myndighed, der kan ændre nærværende formålsprogram.
Ændringer skal ske i henhold til stormødets mødeorden. Dog kan hele Artikel I samt
Artikel II stk. 4 og stk. 5 kun ændres ved to på hinanden følgende, beslutningdygtige
stormøder.

Stk. 5 Dispensation
Et beslutningsdygtigt stormøde kan kun dispensere fra nærværende program ved
tilslutning af 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede jf. 2.a stk 3. Der kan ikke
dispenseres fra 2.a. stk. 3 og stk. 4.

Stk. 6 Bæredygtighed
Hvis muligt skal stormødet afholdes på bæredygtig vis herunder give mulighed for
fjerndeltagelse.

2.b Driftsgrupper
Stk. 1 Formål
Driften har til formål at yde hjælp til de aktiviteter, der laves i DGSBs navn, og har ansvar
for at opretholde en bred bevægelse. Den løbende drift varetages af frivillige
koordinatorer, der samles i driftsgrupper. Driftsgrupperne bestræber sig på at være åbne
for nye koordinatorer.

Stk. 2 Driftsgrupper
Driftsgrupperne samles i grupperne Mobilisering, Kommunikation, o
 g Økonomi. Forslag til
driftsgruppernes arbejdsfordeling:
Økonomi
Økonomi
Fundraising
Kasserer-kontakt til
Klimabevægelsen

Mobilisering
Kontakt til aktivitetsgrupper
Kontakt til samarbejdspartnere
Presse
DGSB-Mail
Mandagsmøde herunder
indkaldelse & booking
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Kommunikation
Hjemmeside
Promoveringsmateriale
Billeder / video
Grafik
Kalender
SoMe

Stk. 3 Kontaktperson
Driftsgrupperne skal udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen sørger for, at gruppens
arbejde er synligt, herunder at der tages referat, samt at nye koordinatorer har mulighed
for at deltage. Kontaktpersonerne sørger for at driftsgrupperne koordinerer med
hinanden. Driftsgrupperne må ikke foretage drift (jf. 2.b stk. 1) uden en kontaktperson.

Stk. 4 Fratrædelse
En kontaktperson/koordinator fortsætter i sin rolle, indtil personen udtrykker ønske om
at stoppe.

Stk. 5 Mistillidsvotum
En kontaktperson/koordinator kan frabedes at deltage i driften, hvis et beslutningsdygtigt
DGSB-stormøde udtrykker mistillid til personen.

2. c Aktivitetsgrupper
Stk. 1 Formål
Aktivitetsgrupperne udgør DGSBs handlerum. Alle personer kan tage initiativ til at starte
en aktivitet i DGSB, så længe aktiviteten er, og som i offentligheden præsenteres som at
være, i tråd med DGSBs principprogram (Artikel I).

Stk. 2 Kontakt
Ved afvikling af aktiviteter i DGSBs navn skal kontaktoplysninger på en kontaktperson
fra aktivitetsgruppen oplyses til driftsgruppen for Mobilisering.

Stk. 3 Mandagsworkshoppens særstatus
DGSB har opbygget en identitet omkring mandagsworkshops i ulige uger. Disse
workshops har ingen særskilt myndighed, men er et rum for refleksion og handling.
Særligt for mandagsworkshoppen gælder det, at mobiliseringsgruppen afholder den. Til
workshoppen bydes nye folk velkomne, og der gives indblik i driften og igangværende
aktiviteter.
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Artikel III: Samarbejder
I DGSB skelnes mellem aktivitets- og projektpartnere (3.a) samt faste samarbejdspartnere (3.b).

3.a Projektpartnere
Stk. 1 Formål
DGSB ønsker at samarbejde med non-profit virksomheder, institutioner, organisationer
og andre bevægelser, der kæmper for mere ambitiøs klimahandling og
bæredygtighedsdagsordenen.

Stk. 2 Indgåelse af aftaler med projektpartnere
Driftsgrupperne kan aftale midlertidige aftaler med non-profit virksomheder, institutioner
og organisationer. Det er ikke et krav, at projektpartnere til fulde deler DGSB’s politiske
vision, så længe der er en fælles forståelse af nødvendigheden for en ambitiøs og retfærdig
bæredygtig omstilling.

Stk. 3 Specielt målsætning om unge
Da DGSB i vid udstrækning er en bevægelse bestående af unge mennesker, har
bevægelsen en særlig interesse i at indgå samarbejder med andre unge. Derudover har
DGSB et ønske om at samarbejde med uddannelsesinstitutioner, da en opprioritering af
klima i forbindelse med undervisning og læring er nødvendigt.

3.b Faste samarbejdspartnere
Stk. 1 Formål
Faste partnere er organisationer, som har tæt fællesskab med DGSB og som har
målsætninger og vision, der i høj grad er sammenlignelige med DGSBs målsætninger og
vision.

Stk. 2 Indgåelse af faste aftaler
Faste samarbejder kan kun indgås af et stormøde (stemmeprocedure efter gældende
mødeordne jf. 2.a stk. 3).

Stk 3. Ophævelse af faste aftaler
Ophævelsen af faste samarbejder kan kun indgås af et stormøde (stemmeprocedure efter
gældende mødeordne jf. 2.a stk. 3). Bevægelsen kan godt tage afstand fra eventuelle
aktivitetsgrupper eller ophæve samarbejder i første omgang, men skal derefter indkalde til
stormøde, hvor der stemmes om beslutningen.
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Stk 4. Liste over faste partnere:
Klimabevægelsen
Den Grønne Studenterbevægelse er en del af 350 Klimabevægelsen i Danmark (350
KiD) som en temagruppe, og 350 KiD er en afdeling af www.350.org. Dette indebærer,
at 350 Klimabevægelsen er en paraplyorganisation for Den Grønne Studenterbevægelse.
Den Grønne Studenterbevægelse har et medlem i 350 KiD’s bestyrelse.
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Artikel IV: Økonomi
DGSB er en non-profit bevægelse, der bruger dens midler i henhold til den politisk vision
(Artikel I).

4.a Regnskab
Stk. 1 Konto
DGSB har en bankkonto hos 350 KiD, som administreres af 350 KiD’s kasserer.

Stk. 2 Brug af kapital
Brug af DGSBs kapital, samt behandling af ansøgninger om kapital, forvaltes af
driftsgruppen Økonomi i fællesskab. For DGSBs aktiviteter og forpligtelser hæfter alene
dens kapital.

Stk. 3 Veto
Stormødet kan tildele en vetoret til bestemte medlemmer af driftsgruppen Økonomi.
Vetoretten kan alene bruges til at forhindre brug af DGSBs kapital. Vetoretten skal
gentildelses til derpå følgende stormøder.

Stk. 3.a Økonomigruppen
Der vælges 5 medlemmer til økonomigruppen og 2 suppleanter (1. og 2. suppleant), hvis
vetoret træder i kraft, når et medlem af økonomigruppen træder ud.

Stk. 4 Fordelingsnøgle
Brug af DGSB’s økonomiske midler skal bruges i overensstemmelse med den politiske
vision. Derudover skal midlerne bruges forsvarligt gennem følgende retningslinjer:
● Der efterstræbes et cirkulært brug af fysiske materialer og minimalt klimaaftryk
● DGSB udbetaler ikke honorarer, men der kan foretages dispensation ved særlige
arrangementer. Dispensationer skal godkendes af driftsgruppen for Økonomi.
● Der opfordres til brug af frivillige kræfter og velvilje frem for professionelle
serviceydelser.
● Regnskab skal være tilgængelig på relevante informationskanaler og opdateres
løbende.
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4.b Fundraising
Stk. 1 Kontingenter
Man kan ikke være betalende medlem i DGSB, men ønsker man at støtte bevægelsen
økonomisk, kan man være betalende medlem af Klimabevægelsen i Danmark., der støtter
DGSB økonomisk..

Stk. 2 Bidrag fra 350 KiD
Temagrupperne under 350 KiD modtager 25% af 350 KiD’s årlige kontingentbetalinger
og modtagne donationer. Dette betyder at DGSB modtager en andel af de 25%, passende
til temagruppens størrelse og engagement i 350 KiD. DGSBs andel af
kontingentbetalingerne overvåges af temagruppens tovholder.

Stk. 3 Donationer
Donationer til DGSB accepteres hvis eventuelle medfølgende krav fra donatorerne er i
overensstemmelse med DGSBs politiske vision. Hvis donationer til DGSB accepteres,
indsættes de på bankkontoen hos 350 KiD.

Stk. 4 Andet fundraising
DGSB søger penge fra forskellige foreninger, fonde og organisationer til arrangementer,
administration og kampagner. Ansøgninger over 5.000 skal godkendes af 350 KiD, da det
er 350 KiD’s CVR-nr, der anvendes, og kan risikere at ansøge de samme puljer.

4.c Honorering og godtgørelser
Stk. 1 Honorering
Repræsentanter fra DGSB modtager ikke personlige honorarer, når de repræsenterer
bevægelsen. Honorarer går derimod direkte til bevægelsens bankkonto.

Stk. 2 Godtgørelser
Repræsentanter fra DGSB modtager gerne transportgodtgørelse fra arrangører på
arrangementet, vi er inviteret til og deltager i. Medlemmer af DGSB modtager som
udgangspunkt ikke transportgodtgørelse fra DGSB, men der kan foretages dispensation
ved særlige arrangementer. Dispensationer skal godkendes af driftsgruppen for Økonomi.
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Artikel V: Pressehåndtering
5.a Pressehåndtering i DGSB
Stk. 1 Formål
Mobiliseringsgruppen i DGSB har ansvar for pressehåndtering for den samlede
bevægelse. Kontaktoplysninger på repræsentanter fra Mobiliseringsgruppen skal fremgå af
DGSB’s hjemmeside.

Stk. 2 Talspersoner
DGSB har ikke et formandsskab eller talspersoner; alle aktivister i DGSB kan udtale sig
som en del af bevægelsen og har ret til at tale ud fra den politiske vision og med
udgangspunkt i sit personlige engagement. Det skal gøres klart, at man ikke er ‘talsperson’
for hele bevægelse.
Med mindre aktiviteterne går imod den politiske vision (jf. Artikel 1) - herunder brug af
sexisme, racisme, vold og hærværk - må aktivister fra DGSB ikke tage afstand fra andre
aktivister og aktionsformer, der udføres i DGSB.

5.b Pressehåndtering i aktivitetsgrupperne
Stk. 1
Hver aktivitetsgruppe er selv ansvarlig for at håndtere pressen, herunder udsende
pressemeddeleser, i forbindelse med deres aktiviteter. Mobiliseringsgruppen skal kunne
henvise pressen til en kontaktperson fra aktivitetsgruppen. Aktivitetsgrupperne har
mulighed for at sparre med en repræsentant fra Mobiliseringsgruppen om
pressehåndtering. Mobiliseringsgruppen skal derfor blandt andet arbejde med, hvordan
DGSB laver god pressehåndtering.
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