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Dagsorden, HB-MØDE # januar 2017 

1. Protokol  
          

1.1 Referat fra sidste HB-møde 
 
Referat er mailgodkendt. 
Iab. 
 

1.2 Fastsættelse af dagsorden 
 
Eventuel optagelse af ekstra punkter.  
 

1.3 Årshjul 
 
HBs a ̊rshjul fremstilles i en opdateret version til behandling optaget på dagsorden. 
Årshjulet ligger fra næste møde i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.  
 

1.4 Siden sidst 
 
MS redegjorde kort for, hvilke områder FDFs ansatte vil udvikle på i 2017. Det gælder 
eksempelvis: Flexbillet, Carla og service til kredsene. 
Julekort var lagt frem til gennemsyn.   
 
2. HB-dagsorden 

2.1 Besøg af lederuddannelsesudvalg 
Lisbeth	  Rodenberg,	  Sonja	  Mølby	  og	  Simon	  Stagis	  fra	  Uddannelsesudvalget	  var	  på	  besøg.	  Udvalget	  
består derudover af Lene Skovsted, Helga Kolby, Jacob Thorning og Mette Larsen. 
 
Udvalget gav en kort status på FDFs uddannelsestilbud for de forskellige målgrupper.  
Udvalget og HB debatterede status på implementeringen af den grundlæggende lederuddannelse 
(UNG 1-2-3, Mesterlære og Nye voksne ledere). Det er få kredse, der arbejder systematisk med 
dette selv om det er blevet indføjet i vedtægterne.  
 
Derudover blev der debatteret landsdelenes lederuddannelse, hvor der er store regionale forskelle 
i måden at gøre tingene på. Endelig blev der drøftet, hvordan lederuddannelsen kan biddrage til at 
bære ambition, udviklingsmål og nye værdier ud.  
 

2.2 Opfølgning på FDFs landsmøde 2016 
HB drøftede på baggrund af evalueringen, de områder der med fordel kan forbedres på det 
kommende landsmøde. Det skal undersøges om, og i så fald hvordan unge kan deltage i landsmødet, 
enten som observatører eller i en tilstødende sal. Derudover bør der arbejdes med at få flere kredse 
til at deltage. Der bør også kigges på den måde vedtægtsændringer behandles.  
 
Indstilling 
Det indstilles at HB tager evalueringen af LM2016 til efterretning. 
Anbefalinger og erfaringer bringes ind i planlægningen af LM2018. 
 
HB tog evalueringen til efterretning, og planlagde at arbejde videre med udvalgte emner frem mod 
Landsmøde 2018.  
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2.3 Årshjul 

HB blev præsenteret for årshjul og planlagte temadebatter.  

HB besluttede at indlægge et ekstra møde forud for landsmødet i 2018. Og der arbejdes videre med en 
eventuel studietur.  

2.4 Strategier for udviklingsmål 
Hovedbestyrelsen arbejde med det udkast til strategier for udviklingsmål, som to arbejdsgrupper 
har produceret for henholdsvis ”I samarbejde” og ”Fællesskab og relationer”.  
 
Arbejdsgrupperne modtog input.  
De mødes igen og laver færdige strategier, der præsenteres på mødet til marts. 
  

2.5 Samarbejdsaftaler med landsdelsledelser 
BSK præsenterede et oplæg til de nye samarbejdsaftaler mellem hovedbestyrelsen og 
landsdelsledelserne, som at lægge sig i sporet fra sidste runde.  
 
Indstilling 
Der indstilles til, at HB godkender ideen med de kommende samarbejdsaftaler og tidsplan. 
 
HB godkendte planen for udarbejdelse af samarbejdsaftaler.  
 

2.6 Legens Dag 
Hovedbestyrelsen blev præsenteret for Legeudvalgets oplæg til Legens Dag 2017. Derudover fik 
de en kort briefing om en ide til en indsats som Landsforbundet kan være afsender på. Formålet er 
at vi dermed får en anledning til i eksterne medier at tale om FDF og leg som på landslejren.   
 
Indstilling 
HB skal godkende Legens Dag 2017 i den form som 2015 og 2016 med materiale til kredsene.  
HB orienteres til marts om der laves eksternt rettede arrangementer også. 
 
HB godkendte at Legeudvalget i 2017 laver et oplæg til Legens Dag som tidligere. Til marts 
præsenteres HB for et koncept for et supplerende eksternt rettet arrangement. 
 

2.7 Kalender 2018 
HB blev præsenteret for udkast til FDFs kalender 2018, herunder dato og sted for egne møder. 
Et skolemøde blev placeret i januar 2018.  

2.8 Besøg af Socialudvalget 
Formand for socialudvalget, Simon Kangas Larsen besøgte HB-mødet for at præsentere udvalgets 
forslag til kommissorium.  
 
Socialudvalget har været undervejs i ¾ år. Det begyndte med Socialtjenesten, der fik seks børn 
med på landslejr. Herefter har der været to brainstormmøder. Deltagere har været folk, der er 
optaget af det sociale og diakonale og en del kredsledere. Kommissoriet er summen af disse 
møder. Arbejdet skal stå på to ben viden og diakoni.   
HB og Simon Kangas Larsen drøftede kommisoriet, og HB gav input.  
Derudover fik HB en kort briefing om KFUMs Sociale Arbejdes projekt ”familier hjælper familier”. 
 
Kommissoriet godkendes på HB-mødet i marts. 
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2.9 Profil, identitet og udtryk 
HB drøftede fokus for arbejdet, tidsplan og de første skridt i processen.  
 
HB vedtog at nedsætte en styregruppe.   
 

2.10 Evaluering af FDF Landslejr 2016 
Landslejrudvalget besøgte HB og overbragte deres evaluering og regnskab, af og fra landslejren, 
som blev drøftet i fællesskab.  
 
I grupper blev drøftet: 
Retning for landslejren 
Landsforbundets stående udvalg 
Opgaver som løftes af ansatte 
Medarbejder på lejren  
 
Indstilling 
Det indstilles, at HB tager både evaluering og regnskab til efterretning.  
 
HB tog evalueringen og regnskab til efterretning. 
 

2.11 Udvalg i FDF 
Orienteringspunkt: Tambourkorps nedlagt.   
Udvalget har nedlagt sig selv. HB tog dette til efterretning. 
 

•   Godkendelse: Formand for bandudvalg.   
HB tog dette til efterretning. 
 
MS præsenterede årsagen til, at der er sat et arbejde i gang med at kigge på FDFs udvalg.  
Projektets formål er at skabe et attraktivt frivilligt miljø på nationalt plan, der kan være med til at 
udvikle FDF. Delmål: Flere skal have mulighed for at engagere sig, og de frivillige arbejder mere i 
ambitionens retning. 
 
Projektet har været undervejs siden august, og både stab og udvalgsformænd og sidste-gangs-
deltagere på seniorkursus har været inddraget. 
 
Der er følgende anbefalinger:  
Vi skal involvere unge oftere, vi skal dirke andre talenter end praktikeren.  
Vi skal ændre strukturen, vi skal skabe mere fleksibilitet, vi skal ændre indflydelsesbalancen.  
 
Indstilling 
HB skal debattere og godkende anbefalingerne. På HBs marts møde fremlægges der endeligt 
forslag til fremtidig udvalgsstruktur og organisering på baggrund af ideen og anbefalingerne. 
 
HB gav input, der arbejdes videre frem mod marts-mødet.  
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2.12 Retningslinier for HBs arbejde 
HB skal gennemgå og opdatere HBs forretningsorden, retningslinier for hovedbestyrelsens arbejdsform, 
retningslinier for hovedbestyrelsens åbenhed, og retningslinjer for FDFs økonomi, nuværende 
retningslinje fremstilles. 
 
FU indstillede at alle 4 dokumenter behandles og om muligt vedtages jan17. 
 
Punktet blev udsat til marts-mødet. Er der væsentlige spørgsmål, kan man spørge til det inde, så svar 
kan forberedes.  

2.13 Organisationsplan og ansvarsfordeling 
HB præsenteres for et opdateret organisationsdiagram for FDFs ledelse og ansatte. 
Bilag udleveres på mødet. 

HB blev præsenteret for organisationsdiagram. 

HB tog præsentationen til efterretningen.  

2.14 FDFs repræsentationer 
HB gennemgik repræsentationslisten og fordelte kontakt til landsdele mellem sig.  
 
HB godkendte forslag til repræsentantskaber.  
 

3. Faste punkter 

 

3.1 Ledelsesrapport 
 
Generalsekretæren fremstillede ledelsesrapporten og orienterede om nyt format.  
 

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget 
Referatet blev modtaget. 
 

3.3 Næste møde 
Iab.  
 

3.4 Eventuelt 
Status på FDFs deltagelse i Folkemødet. Dette drøftes på martsmødet. 
 

 


