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Overskrift 

Notat vedr. forventninger til FDFs repræsentationer  

 

Baggrund 

FDF har en stor og omfangsrig repræsentationsliste med forskellige typer opgaver. 

http://leder.fdf.dk/organisation/hovedbestyrelsen/repraesentationer/ 

 

Hovedbestyrelsen opfordrer mange til at repræsentere landsforbundet i bestyrelser, styrelser og 

repræsentantskaber. Der har vist sig et behov for at forventningsafstemme mere – både i dialog i 

skriftlighed, så vore repræsentanter ved hvad der forventes eller ikke forventes. 

Ledergruppen har med afsæt i første notat fra foråret 2013 og efter yderligere anvisninger fra FU 

august 2013 udarbejdet nedenstående notat som forelægges FU februar 2014. 

 

Vi afgrænser i forhold til de 8 landsdele da disse har en særlig kobling til HB. Landsdels-kontakten 

er altså ikke en del af dette notat. Vi afgrænser også i forhold til bestyrelsesrepræsentationer i 

forhold til 55Nord og i fremtiden til Rysensteen Administration. 

 

Vi søger at have så samlede forventninger, som det er muligt, men vælger at adskille om man er en 

del af et repræsentantskab eller en skolebestyrelse ud fra en vurdering at opgaven her adskilles 

mest. 

 

Indstilling 

Det indstilles fra LG at FU færdiggør og indstiller nedenstående til FDFs hovedbestyrelse på mødet i 

marts 2014, og at det effektueres umiddelbart herefter. 

 

Forslag 

 

 Skolebestyrelse Repræsentantskab 

Medlemskab  du er medlem af FDF 

 Rekruttering af medlemmer til 

bestyrelsen drøftes løbende med 

generalsekretæren så 

kompetencerne hele tiden er 

tilpasset behovene 

 du er medlem af FDF 

Kommunikation  du bliver tilmeldt nyhedsmail og 

holder dig orienteret 

 du informerer din bestyrelse om 

mulige samarbejder/tilbud fra 

FDF samt om FDFs udvikling. 

 du informerer FDF om mulige 

samarbejder/tilbud, som tilbydes 

af skolen 

 du er proaktiv i forhold til at 

 du bliver tilmeldt nyhedsmail og 

holder dig orienteret 

 du informerer om mulige 

samarbejder/tilbud fra FDF inden 

for relevante emner i 

repræsentantskabet 

 du informerer FDF om mulige 

samarbejder/tilbud, som tilbydes 

af organisationen. 
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orientere FDFs generalsekretær 

om større ændringer i drift og 

udvikling af skolen. 

 du holder dig orienteret om FDFs 

arbejde gennem LEDEREN og 

FDFs nyhedskanaler og gør brug 

af disse i aftale med 

generalsekretær. 

 du aftaler med generalsekretæren 

hvilken skriftlig tilbagemelding til 

FDF om arbejdet i bestyrelsen, 

der er behov for. 

 du orienterer FDFs 

generalsekretær såfremt der 

opstår problemer i forhold til 

tilknytningen til FDF 

 du holder dig orienteret om FDFs 

arbejde gennem LEDEREN og 

FDFs nyhedskanaler og gør brug 

af disse i aftale med 

generalsekretær. 

Værdi og kultur  at du i forbindelse med 

ansættelser bidrager til at kultur 

og værdier fra FDF eller andet 

frivilligt organisationsarbejde 

afspejles i det samlede billede af 

medarbejderflokken 

 

Kontakt  En gang årligt mødes skolernes 

formandsskab med FDFs 

hovedbestyrelse og drøfter 

samspillet mellem skoler og 

landsforbund. 

 Skolerne aflægger samlet 

beretning til FDFs landsmøde. 

 

Kirkelige organisationer:  

 Generalsekretæren har ansvaret 

for at holde kontakt med FDFs 

repræsentanter og efter behov 

indkalde eller sætte møder i 

samarbejdsfora i de kirkelige 

organisationer eller med 

relevante medlemmer fra HB.  

 

Politiske organisationer: 

 Generalsekretæren har ansvaret 

for at holde kontakt med FDFs 

repræsentanter. Repræsentanter 

inviteres til møder med HB efter 

behov.  

 

Internationale Fora:  

 Internationalt udvalg har ansvaret 

for at varetage kontakten i 

samarbejde med 

generalsekretæren. 

 
 

Handlinger 

1. Alle repræsentanter tilknyttes FDFs nyhedsmail, hvorfra der også linkes til HBs referater. 

2. De vedtagne retningslinier lægges op på FDF.dk. Der tages dog først rigtig fat i teksten og 

retningslinier ifm. revidering af repræsentationslisten jan 2015 ifm. ny HB periode. 

 

 


