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Fremtidens udvalgsstruktur i FDF 
 
 
 
Baggrund 
FDF kan kun udvikles ved at inddrage frivillige udvalg og arbejdsgrupper. I de senere år har der været mindre 
fokus på udvalg og deres arbejde, men med organisationsændringen i efteråret 2013 blev der lagt op til, at 
udvalg igen i langt højere grad skal inddrages i FDF og bruges som den værdifulde ressource, de er. Derfor er 
der også brug for at gentænke fremtidens udvalgsstruktur i FDF og få det i en form, der kan arbejdes med, 
således at der er så kort forbindelse mellem alle relevante dele af FDF og udvalgene som muligt. 
 
Dette forslag til fremtidens udvalgsstruktur i FDF er ikke nogen revolution med en lang række nye udvalg eller 
måder at gøre tingene på. Det er i højere grad et overblik over, hvordan vi fra efteråret 2013 allerede arbejder 
og gerne vil arbejde med udvalg og forskellige grupper for bedst muligt at involvere frivillige i FDFs udvikling 
og skabe størst mulig sammenhæng mellem arbejdet i udvalg, grupper og kredsene. Derudover gøres det i 
dette bilag tydeligt, hvornår HB skal godkende formænd og kommissorier og i hvornår generalsekretæren 
godkender dette. 
 
Forslaget skal vedtages på HBs møde i maj 2014 således at det kan fuldt implementeres efter landsmødet 
2014. Forslaget er blevet behandlet i FDFs ledergruppe samt på stabsmødet i marts. 
 
Indstilling 
Hovedbestyrelsen skal vedtage forslaget med rammerne for fremtidens udvalgsstruktur.  
 
Ideen 
 
Udvalgsstrukturen dækker over fire forskellige udvalg/grupper, hvor der er forskellige bestemmelser for, hvem 
der godkender formand og kommissorier samt hvem der sidder med i udvalgene/grupperne. Disse fire er: 

- Faste udvalg 
- Følgegrupper 
- Styregrupper 
- Projektgrupper 

 
Faste udvalg 

Arbejder med FDFs faste arbejdsområder og sikrer, at der fortsat udvikles på disse arbejdsområder uanset 
udviklingsmål. Varetager alle de relationer og samarbejdsfora, FDF deltager i på landsforbundets vegne. 
Derfor skal formanden være godkendt af HB, ligesom de også har godkendt kommissorium. HB medlemmer 
indgår som udgangspunkt ikke i udvalg. Faste udvalg er nedsat for to år ad gangen. 
Udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper 
Ansatte ressourcer ind i faste udvalg skal overvejes fra udvalg til udvalg. Der vil dog sidde en ansat ressource 
med i en række af udvalgene.  
 
Faste udvalg  

Kristendom 
Friluftsliv 
Musikudvalg (Tambour, orkester, M&L) 
Leg (ikke nedsat endnu) 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                          HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

 Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

 Beslutningsbilag (B)  x     

Bilagsnummer: 2.1.7 Ansvarlig: MS 
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Internationalt 
Uddannelse 
Byggetips/ejendomsudvalg (Overvej nyt navn ifbm. relancering af indhold) 
 

Følgegrupper 

Følger et givet område. Arbejder med at indsamle og dele viden. Sikrer at frivillige ressourcer med viden på 
netop det valgte område inddrages i FDFs udvikling af dette. Dagsordenen sættes af samfundet. 
HB godkender nedsættelsen af følgegruppen, men ikke kommissorium. HB medlemmer skal som 
udgangspunkt være repræsenteret i følgegrupper eftersom der vil blive arbejdet med områder med politisk 
interesse. 

 
Følgegrupper  

Skolereform 
DUF/Folkeoplysning (ikke nedsat endnu) 
Forbundsrådet 

 
Styregrupper 

Styrer udviklingen af et arbejdsområde, f.eks. et udviklingsmål. Dagsordenen sættes af FDF – det handler om 
de ting, som vi gerne vil udvikle. Der kan være arbejdsgrupper under styregrupper.  HB godkender formand og 
kommissorium. Der sidder en ansat med i styringsgrupperne. Der er ikke nødvendigvis HB-medlemmer i 
styregrupper.  

 
Styregrupper 

Styregruppe for uddannelse til nov. 14 
Oplevelsesåret 15 

 
Projektgruppe 
Arbejder med konkrete og tidsafgrænsede projekter. Formand og arbejdsbeskrivelse godkendes af 
generalsekretæren. 
 
Projektgrupper 

Myanmar 
U-turn Uganda 
Væbnermesterskabet 
Det med Gud (skal evt. forankres i Kr-udvalget) 
Familielejr 2014  
Seniorfestival 
IT-udvalg 
 
Herudover er der en række redaktioner. Disse hører under kommunikations- og mediekonsulenten, der i større 
eller mindre omfang sidder med i de forskellige redaktioner efter aftale med generalsekretæren.  
Formand/redaktør godkendes af generalsekretær og kommunikations- og mediekonsulent, og inviteres med til 
formandsmøder o.l. 

 
Alle udvalg og grupper er forankret hos enten generalsekretær, udviklingschef, centerchef eller 
administrationschef jf. fordeling af ansvarsområder i organisationsplanen. Det er naturligvis fortsat til hver en 
tid muligt for udvalgene at tage kontakt til HB, ligesom alle udvalg og grupper efter behov kan mødes med HB 
i forbindelse med et HB-møde. Dette aftales gennem udvalgets kontaktperson i ledelsen. 
Alle referater fra faste udvalg og følgegrupper skal være tilgængelige for ledelsen. Referater fra styregrupper 
og projektgrupper samt redaktioner er tilgængelige efter nærmere aftale og behov. 
 
Alle udvalg og grupper er nedsat for en tidsbegrænset periode, og udvalg, følgegrupper og styregrupper skal 
kende hinandens kommissorier. 
 
Alle formænd for udvalg og grupper inviteres med til fælles formandsmøde og Midtvejsdebatten. Det vurderes 
fra gang til gang, hvem der inviteres med til landsmødet på forbundets regning.  
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Tidsplan 
Struktur vedtages på HB-mødet maj 2014 og er fuldt implementeret efter landsmødet 2014. 
 
Kommunikation 
Der sendes orientering til udvalgsformænd ligesom udvalgssiden på FDF.dk tilpasses den nye struktur. 
 
Økonomi 
Ingen ud over det, der dækkes af udvalgsbudgettet.  
 


