
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     

Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Strategikoncept 
FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en 

ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber er 

strategi, handlingsplanen, kommissorier og retningslinjer. Sammenhængen mellem disse er således: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     

Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Rollefordeling og beslutningskompetence 
 

 Ambition Udviklingsmål Strategi Handlingsplan Kommissorium Retningslinjer 

Landsmøde D + B D + B     

HB D D D + B D + B D + B D + B 

Ledergruppe D D D D D + B D + B 

Udvalg D D D D D D 

Staben D D D D D D 

 

 

O = Orientering 

D = Debat og input 

B = Beslutning 

 

 

  



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     

Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Definitioner 
 

Ambition 

 

• Definition 

Landsforbundet har en ambition. Ambitionen er overordnet for hele landsforbundet. 

 

• Udarbejdelse 

Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til ambition. Ambitionen godkendes herefter af 

landsmødet. Ambitionen er gældende i en årrække. 

 

• Indhold 

Ambitionen indeholder en kort, klar og forståelig overordnet målsætning for landsforbundets 

samlede udvikling.   

 

• Ressourcer 

Der afsættes ikke direkte økonomiske midler til at arbejde med ambitionen. Økonomiske midler 

afsættes gennem udviklingsmål, strategier, handlingsplaner, kommissorier og almindelig daglig 

ledelse. 

Der afsættes ikke direkte menneskelige ressourcer til at arbejde med ambitionen. Menneskelige 

ressourcer afsættes gennem udviklingsmål, strategier, handlingsplaner, kommissorier og 

almindelig daglige ledelse. 

  

• Sammenhænge 

Ambitionen står i sammenhæng med alle øvrige strategier, handlingsplaner, kommissorier og 

retningslinjer.  Alt landsforbundets arbejde laves for at kunne opfylde formålet og ambitionen. 

 

• Opfølgning 

Gennem afrapporteringer fra ledergruppen følges arbejdet i stab og udvalg. I forbindelse med 

landsmødet giver hovedbestyrelsen en status i beretningen på arbejdet med at nå den 

overordnede ambition. 
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Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Udviklingsmål 

Landsmødet vedtager en række overordnede udviklingsmål, der skal sikre den nødvendige udvikling i 

landsforbundet. 

 

• Definition 

Landsforbundet har en række overordnede udviklingsmål, der har fokus på ambitionen. 

 

• Udarbejdelse 

Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til udviklingsmål. Udviklingsmålene godkendes herefter af 

landsmødet. Udviklingsmål er tidsmæssigt afgrænsede.  

Lige som kredse i dag kan komme med forslag til handlingsplan til vedtagelse på landsmødet 

kan de også fremover opstille udviklingsmål. 

 

• Indhold 

Udviklingsmål indeholder overordnede målsætninger samt indsatsområder, der skal arbejdes 

med for at nå udviklingsmålet. Kredsene skal kunne føle medejerskab for udviklingsmålene. Det 

betyder, at de emner vi kommer til at lægge frem som udviklingsmål må være inden for 

områder, der giver værdi i/for kredsene og landsdelene. 

 

• Ressourcer 

I forbindelse med landsmødebudgettet afsættes der midler til at arbejde med udviklingsmål og 

de medfølgende strategier og handlingsplaner. Budgettet indeholder både aktiviteter og løn.  

 

• Sammenhænge 

Punkterne i udviklingsmål udmøntes i strategier, handlingsplaner, kommissorier eller konkrete 

enkelt opgaver. 

 

• Opfølgning 

I forbindelse med hvert HB-møde sikrer ledergruppen en præcis opfølgning med status på de 

enkelte udviklingsmål. 
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Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Strategi 

Hovedbestyrelsen vedtager en række overordnede strategier der skal sikre den nødvendige indsats for at 

nå de fastsatte udviklingsmål samt ambitionen. 

 

• Definition 

Landsforbundet har en række overordnede strategier. Strategierne indeholder handlepunkter og 

mål, der har fokus på vedtagne udviklingsmål samt ambitionen. 

 

• Udarbejdelse 

Hovedbestyrelsen udarbejder og vedtager strategier. En strategi er tidsmæssigt afgrænset. 

 

• Indhold 

Strategier indeholder overordnede målsætninger, der skal nås eller indsatsområder, der skal 

arbejdes med i den periode strategien er gældende.  

 

• Ressourcer 

I forbindelse med landsmødebudgettet afsættes der midler til at arbejde med strategierne og de 

medfølgende handlingsplaner. Budgettet indeholder både aktiviteter og løn samt forslag til 

finansiering. 

 

• Sammenhænge 

Punkterne i strategierne udmøntes i handlingsplaner, kommissorier eller konkrete enkelte 

opgaver. 

 

• Opfølgning 

I forbindelse med hvert HB-møde sikrer ledergruppen en præcis opfølgning på status med de 

enkelte områder i strategierne. 

En gang årligt laves en mere generel opfølgning på behov for indsats på området samt målene i 

strategierne. Tidspunkt for dette koordineres med HBs årshjul. 

 

• Eksempler på strategier 

Ethvert udviklingsmål, der vedtages på landsmødet, vil have en strategi. 

 

Derudover kan der være områder, hvor HB ønsker at sætte fokus og skabe en udvikling, men som 

ikke kræver, at der vedtages udviklingsmål på Landsmødet. Det kan f.eks. være  

 

o Efterskoler 

o Kommunikation 

o Samarbejdsrelationer 

o og lignende  
 

Vi bør kun vedtage strategier indenfor områder, hvor vi ønsker at skabe en ændring, og hvor 

ressourcerne er til rådighed. I områder hvor vi ikke vil prioritere en ændring, og dermed skrive en 

strategi, kan der vedtages en retningslinje, hvis der er et behov.  
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Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Handlingsplaner 

Hovedbestyrelsen vedtager en række detaljerede handlingsplaner, der skal sikre praktisk udmøntning af de 

vedtagne strategier. 

 

• Definition 

Handlingsplaner er de detaljerede planer, der skal sikre opfyldelsen af de overordnede 

strategier.  

 

• Udarbejdelse 

Forslag til handlingsplaner udarbejdes af ansatte eller udvalg med input fra relevante 

ressourcepersoner. Handlingsplaner godkendes af HB.  

Godkendelse af handlingsplaner skal koordineres med HBs årshjul. De forskellige 

handlingsplaner behandles mindst én gang i hver HB-periode. 

 

• Indhold 

Handlingsplaner indeholder en konkret beskrivelse af handlinger, der skal sikre strategiens 

implementering, detaljeret tidsplan samt forslag til ressourceplaner (økonomi/årsværk). 

Handlingsplaner er kortfattede og vil i nogle tilfælde måske blot være et Excel-ark med en 

projektplan. 

 

• Ressourcer 

I forbindelse med landsmødebudgettet afsættes der midler til handlingsplaner via midler til 

udviklingsmål. Hvis der i HB er vedtaget andre strategier, der kræver en handlingsplan kan der 

også i budgettet være afsat midler til dette. 

 

• Sammenhænge 

Handlingsplaner udarbejdes for at kunne sikre opfyldelse af de vedtagne strategier.  

 

• Opfølgning 

I forbindelse med hvert HB-møde sikrer ledergruppen en præcis opfølgning på status med de 

enkelte områder i handlingsplanerne. 
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Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Kommissorier 

 

• Definition 

Et kommissorium laves når dele af strategien og handlingsplanen skal løses af udvalg, og er HBs 

arbejdsbeskrivelse til nedsatte udvalg. 

 

• Udarbejdelse 

Forslag til kommissorier udarbejdes af ansatte og godkendes af HB jf beslutning om 

udvalgsstruktur fra maj 2014.Kommissorierne skal i deres udformning følge den fastlagte 

disposition for kommissorier. Godkendelse af nye kommissorier skal koordineres med HBs 

årshjul. 

 

• Indhold 

Kommissorier indeholder en beskrivelse af opgaverne, fastsættelse af mål for udvalgets arbejde 

samt beskrivelse af ressourceplaner (økonomi/årsværk). Indholdet kan også være en 

områdestrategi. Det vil sige en strategi som det enkelte udvalg selv formulerer og vedtager. Der 

er således ikke tale om LM eller HB-vedtagelser. 

 

• Ressourcer 

Den nødvendige økonomi til gennemførsel af kommissorier afsættes gennem driftsbudgetter for 

de pågældende områder. 

Kommissorierne indeholder beskrivelse af brug af menneskelige ressourcer. 

 

• Sammenhænge 

Kommissorier udarbejdes som arbejdsgrundlag for udvalg.  

 

• Opfølgning 

I forbindelse med hvert HB-møde sikrer ledergruppen en opfølgning fra relevante udvalg og 

arbejdsgruppers arbejde 

 

• Eksempler på kommissorier 

o Alle udvalg 

 

Landsmødet skal ikke forholde sig til dette område. 
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Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: 

Retningslinjer 

Retningslinjer fortsætter som vi kender dem. 

 

• Definition 

Det er en HB vedtagelse, der indeholder holdninger og retningslinjer inden for et givent område.  

 

• Udarbejdelse 

Forslag til retningslinjer udarbejdes af ansatte eller udvalg. Retningslinjerne godkendes af HB. 

Godkendelse af nye retningslinjer skal koordineres med HBs årshjul. 

 

• Indhold 

En retningslinje beskriver specifikke holdninger som HB ønsker udmøntet indenfor et bestemt 

område. Det kan også være retningslinjer, der skal arbejdes efter eller mål der skal nås.  

 

• Ressourcer 

Den nødvendige økonomi til evt. udmøntning af retningslinjer afsættes via driftsbudgetter for de 

pågældende områder. 

 

• Sammenhænge 

Retningslinjer udarbejdes på enkeltområder hvor der er brug for et særligt fokus på 

landsforbundets almindelige drift. 

 

• Opfølgning 

Der laves opfølgning på retningslinjerne hvis behovet opstår. 

 

• Eksempler på retningslinjer 

o Personale og brug af ansatte ressourcer 

o Kommunikation 

o IT formål og principper 

o Ejendomme 

o Administration 

o Udvalg 

 

Landsmødet skal ikke forholde sig til dette område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


