Debat under 10% puljen i samarbejde med
_______________________________________________________
Hvad er debatskabende aktiviteter?
Der er stor frihed i lovgivningen og derfor også for Suka til at planlægge både form og indhold for de
debatskabende aktiviteter. Afgørende er det, at deltagerne inddrages aktivt og har mulighed for at deltage i
en debat om emner. Hensigten er, at en debat er mere end det almindelig foredrags mulighed for at stille et
par spørgsmål. Debat har ikke noget at gøre med foredrag!
Emnerne skal have interesse for fællesskabet og sættes ind i en samfundsbetonet og helhedsorienteret
ramme. Det kan de fleste emner faktisk leve op til med mindre det er meget snævert fagstof. Ligesom ved
al anden aktivitet under folkeoplysningsloven må aktiviteten ikke indeholde agitation, behandling,
underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Det er ok for eksempel at invitere
nogle politikere til at debattere et bestemt emne, men det må ikke være et vælgermøde.
Aktiviteterne skal være åbne for alle, og de skal annonceres offentligt. OG det skal fremgå det er i
samarbejde med SUKA
Der er ingen grund til stå alene med arbejdet omkring et 10 %-arrangement. Aktiviteterne må gerne laves i
samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner osv. Hvis man samarbejder med et andet
oplysningsforbund, kan man for eksempel slå pengene sammen og dermed få mulighed for at lave et større
arrangement. Andre typer organisationer kan bidrage med økonomi, oplægsholdere, deltagere,
annoncering eller noget helt andet. Du/I skal lave et referat hvoraf det fremgår hvor mange der har
deltaget og hvad debat delen har været.
Hvad dækkes:Lokaleleje,
Folder/Programtrykning
Programudsendelse
Annoncering
Honorar til oplægsholder og eller ordstyrer –
og deres evt. kørselsudgifter i forbindelse med arrangementet
Blomster, vingaver eller lign.
Ledelse og administration
Hvad dækkes ikke: Forplejning i forbindelse med arrangementet
og kørsel af deltagere til og fra arrangementet.
Hvis man ønsker at servere noget, må det klares for egne midler,
eller der vil være mulighed for at købe noget under arrangementet.
Afregning:
Suka skal i forbindelse med afregning modtage diversebilag ift. det vi skal betale 100% af
efter afholdt arrangement
Der skal aftales med Suka, hvem der udfærdiger en kort beskrivelse af, hvordan arrangementet forløb:
Hvor mange der deltog, Et superkort (men også gerne længere) referat af
oplægsholders/-deres indlæg og ligeledes et kort resume af debatten.
Dette må gerne ske hurtigt efter arrangementet.
Så får man en god ide til et debatarrangement, så tager man kontakt til Suka.
Skoleleder SUKA
Astrid Buch Hansen
Frødings alle 8, 2860 Søborg
Mail.. abh@suka.dk
Tlf. 39 56 03 79

