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Overskrift 
 

Plan for samarbejdsaftaler med landsdelsledelserne 2017 
 
Baggrund 
 
FDFs vedtægter siger, at der skal laves samarbejdsaftaler mellem Hovedbestyrelsen og landsdelsledelserne. 
Der skal dermed laves nye samarbejdsaftaler med virkning fra 1/8 2017 og frem til 31/7 2019. Med et behov 
for at gøre landsdelsledelserne til et stærkere organisatorisk led inviterede Morten S. og Bitten sammen med 
de forskellige HB-kontaktpersoner til samarbejdsmøder i maj/juni 2015, hvor fokus var: 

- at lære landsdelsledelserne at kende gennem at mødes og få en dialog om deres indsatser, 
udfordringer og succes’er 

- at inddrage dem i arbejdet med at implementere ambition og udviklingsmål 
- at sætte ord på hvad HB-kontaktpersonens rolle og opgaver i forhold til landsdelsledelsen og 

landsdelen skal være - en forventningsafklaring for at skabe tillid og handlekraft 
- at lave en god samarbejdsaftale i fælles tillid til, at vi vil et fælles forbund 

Der var brug for en ny type samtaler, hvor det ikke bare drejede sig om, hvem der havde de bedste våben at 
forhandle med for at afgøre, hvad forbundssekretæren skulle lave for landsdelen. Møderne lykkedes godt, der 
var en rigtig god stemning og et stort potentiale for at inddrage landsdelsledelerne mere strategisk og 
organisatorisk i FDFs udvikling. 
 
Siden de sidste samarbejdsaftaler blev udarbejdet har der været en arbejdsgruppe, der har set på 
landsdelsledelsernes rolle i FDF. Dette kom der en god dialog ud af på HB-mødet i marts 2016 sammen med 
landsdelsledelserne, hvorefter et fælles dokument blev lavet færdigt og lagt på hjemmesiden. Det findes her: 
http://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/fdfs-struktur 
 
Der blev ønsket i forbindelse med dokumentet om landsdelsledelernes rolle, at dette også var et aktivt 
dokument på samarbejdsmøder, hvor der skulle udarbejdes samarbejdsaftaler. Dette skal vi huske til de 
kommende møder. 
 
 
Indstilling 
 
Der indstilles til, at HB godkender ideen med de kommende samarbejdsaftaler og tidsplan. 
 
Ideen 
 
Samarbejdsmøder afholdes i stil med sidste gang med følgende formål: 

- At udarbejde samarbejdsaftaler med fælles aftaler om arbejdet i landsdelen, forbundssekretærens 
opgaver for landsdelen og implementeringsindsats for ambition og udviklingsmål 

- At skabe tillid mellem landsdelsledelse og HB-kontaktperson og beslutte, hvordan samarbejdet skal 
være dem imellem. 

- At drøfte områder i dokumentet ’Landsdelsledelsernes rolle i FDF’ som afsæt for, hvad landsdelen er 
optaget af og udviklingen i landsdelen. 

 
Deltagere er HBs kontaktperson, udviklingschef, forbundssekretær og hele landsdelsledelsen. 
 

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

Bilagsnummer: 2.5 Ansvarlig: BSK 
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Tidsplan 
 
3.-4. marts 2017 på HB-mødet præsenteres formål med samarbejdsmøderne for landsdelsledelserne. 
Marts-Maj 2017 udarbejder landsdelsledelserne forslag til samarbejdsaftalen, der sendes til HB-kontaktperson 
og udviklingschef. 
Maj-Juni 2017 afholdes samarbejdsmøderne rundt i alle landsdele. 
25.-26. August 2017 på HB-mødet godkendes samarbejdsaftalerne, og hver kontaktperson fra HB, der har 
været med til samarbejdsmøder kommer med en kort beskrivelse af, hvordan de har oplevet møderne. Dette er 
til generel videndeling. Herefter drøftes kort hvad det vigtigste har været ved møderne, men lige så meget 
hvad skal HB være opmærksom på for at følge op. 
 
 
Kommunikation 
 
I.a.b. 
 
Økonomi 
 
I.a.b. 
 
Bilag 

 


