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Overskrift 
Samarbejdsaftaler mellem HB og landsdelsledelserne 
 
Baggrund 
I FDFs vedtægter §12, stk. 5 står der: 
Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens kredse 
en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og –opgaver. 
Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af forbundssekretærer. 
Forbundssekretæren arbejder i landsdelen på grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen og 
hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele. 
Fra marts 2015 skal vi lave nye aftaler. 
 
Indstilling 
Dette bilag handler om at få afstemt forventninger til tidsplanen 
 
Ideen 
 
Der skal være tydelighed og klarhed for landsdelsledelserne om, hvilken rolle de har i udarbejdelsen af 
samarbejdsaftalerne, og vi kan gennem en tidsplan give det nødvendige overblik over, hvad der sker hvornår i 
drøftelser og udarbejdelse af aftalerne, så der opnås ejerskab og fremadrettethed hos både landsdelsledelser, 
hovedbestyrelsen og forbundssekretærer.  
På hovedbestyrelsesmødet vil der være en mundtlig orientering af forbundssekretærernes evaluering af 
samarbejdsaftalerne. 
 
Tidsplan 
Januar  HB behandler tidsplan 
  BSK og MS sender orientering til landsdelsledelserne om det kommende forløb 
Feb/Marts Landsdelsmøder, hvor nye landsdelsledelser vælges og handlingsplan i landsdelen 

godkendes. 
Møde mellem HB og landsdelsledelser. På HB-mødet i marts starter drøftelserne med 
landsdelene om samarbejdsaftalerne. Her møder den enkelte landsdelsledelse sin HB-
kontaktperson. 

Maj/Juni Møder i de enkelte landsdele. Herefter færdiggøres aftalerne således at alle aftaler er på 
plads inden sommerferien  

 
(Landsdelene har formøder til landslejren i april – derfor er april holdt ude af tidsplanen. Hvis der i denne 
måned kan opstå et møde, der passer bedre i kalenderen, så bliver det selvfølgeligt der.) 
 
Kommunikation 
BSK og MS skriver i januar til landsdelsledelserne med orientering om forløbet. 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bilag 
I HBs afsnit på FDF.dk findes de eksisterende samarbejdsaftaler hvis man ønsker at se, hvordan de indtil nu 
har været udarbejdet. 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
X Orienteringsbilag (O)  x     
 Debat- og temabilag (D)       
 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.4 Ansvarlig: MS/BSK 


