Innlemmelse av DFEF Ung i PBU
Bakgrunn:
DFEF og Pinsebevegelsen Norge har i lengre tid hatt samtaler om en mulig felles
fremtid. I 2014 ble det underskrevet et dokument i dialogforumet mellom DFEF og
Pinsebevegelsen angående felles historie og fremtid.
På bakgrunn av dette var det naturlig at DFEF Ung og PBU startet de samme
prosessene. Det har siden høsten 2017 vært flere møter mellom ledergruppa fra
DFEF Ung-styret og representanter fra PBU for å se hvordan barne- og
ungdomsorganisasjonene skal forholde seg til samtalene som pågår mellom DFEF
og PB.
De respektive styrene i DFEF Ung og PBU behandlet våren 2018 saken om
samarbeid mellom organisasjonene, og begge styrer vedtok enstemmig at
samtalene skal fortsette mellom DFEF Ung (ved ledergruppa) og PBU (ved styrets
nestleder, daglig leder og teamleder organisasjon).
På DFEF Ungs årsmøte i 2018 ble det vedtatt en fremdriftsplan som legger opp til at
det på årsmøtet i 2019 skal stemmes over om DFEF Ung skal innlemmes i PBU.
Intensjonen videre:
Intensjonen er at DFEF Ung innlemmes i PBU fra 01. 01. 2020, og at PBU skal være
en organisasjon for alle barne- og ungdomsgrupper for alderen 0-26år tilknyttet
Pinsebevegelsen Norge og DFEF. Da alle lokallag tilknyttet DFEF Ung er
selvstendige, må disse selv velge å melde seg inn i PBU.
PBU vil dermed overta medlems-grunnlaget til DFEF Ung fra 01.01.2020.
Når det gjelder styresammensetning, ansatte og økonomi er intensjonen:

- Fra høsten 2019 og frem til PBU´s årsmøte i juni 2020 vil styrene i PBU og
DFEF UNG arbeide tett sammen.

- Ved valg av nytt styre i 2020 velges 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
fra PBU-grupper og 2 styremedlemmer og 1 varamedlem fra de tidligere DFEF
UNG-gruppene. Etter valg konstituerer det nye styret seg selv.

- Det anbefales for den neste perioden (2020-2022) at valgkomiteen i PBU har
en representant fra tidligere DFEF Ung-grupper.

- Daglig leder i DFEF ung fortsetter i sin stilling ut juni 2020.
- DFEF ung overdrar sin økonomi til PBU i juni 2020.

