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Overskrift 
 

Status på Landsmødebeslutninger 
 
Baggrund 
Halvvejs gennem perioden mellem to landsmøder er der status på de vedtagne og lovede ting fra sidste LM. På HB-
mødet løbes listen igennem og der er mulighed for at komme med kommentarer.  
 
 
 
Indstilling 

 
HB skal tage orienteringen til efterretning 

 
Bilag 
Oversigt med status 

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: 2.10 Ansvarlig: MS 



Status over beslutninger fra Landsmøde 2016  
	
Emne Beslutning  Tidsplan Ansvarlig 
FDFs værdier Nye værdier er vedtaget 

Værdier er fjernet fra vedtægter 
Lederidealet er fjernet fra lederudnævnelse 

Er lagt på hjemmeside 
Der arbejdes yderligere med kommunikation 
og forsøget på at kommunikere dem mere 
visuelt. 
 

Efterår17/forår18 MS 

Udviklingsmål 
 

FDF vil samarbejde for at give flere børn og 
unge et ståsted 

Der er særskilt status 2017 - 2018 MS/BSK 

Udviklingsmål 
 

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer 
for at fastholde børn, unge og aktive ledere i 
FDF 

Der er særskilt status 2017 - 2018 MS/BSK 

Profil, udtryk og identitet 
 

FDFs Hovedbestyrelse igangsætter et arbejde, 
der har til opgave at se på, hvorvidt FDFs profil 
og visuelle udtryk ud af til, er i tråd med 
tankerne bag ambitionen og virkeligheden ude 
i kredsene. Arbejdet tager udgangspunkt i de 
forslag, som landsmødets deltagere kommer 
med på landsmødet 2016  

Der er særskilt status 2017 - 2018 MS 

15 års valgret 
 
 

Kredsbestyrelse 
Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 
15 år. 
Landsdele 
…Kun nuværende eller tidligere seniorer, 
ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til landsdelsledelsen 
…Kandidater skal være fyldt 15 år for at have 
valgret og være valgbare til landsdelsledelsen 
HB 
…Kun nuværende eller tidligere seniorer, 
ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF  
kan modtage valg til hovedbestyrelsen 
…Kandidater skal være fyldt 15 år for at have 
valgret og være valgbare til hovedbestyrelsen. 
 
 
 
 
 

Der arbejdes med at udmønte 15 års valgret i 
praksis i samspil med DUF. Herunder 
præcisering fra DUF på præcise konsekvenser 
for kredsbestyrelsernes sammensætning. 
Første yderligere behandling om unge er på 
HB-mødet november 2017, hvorefter der tages 
stilling til evt. næste skridt. 
Der skal arbejdes med, hvilken betydning det 
har for landsdels- og landsmøde at 15 årige 
også har valgret og dermed også er i 
deltagergruppen for mødet. 

2017 - 2018 BSK/MFV/MS 
 



 
Forslag om at styrke 
ungdomsdemokratiet i  
FDF 

Ny ordlyd §11, stk. 8 
Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i 
landsdelen til landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter, samt 
at danne disse demokratisk forud for 
landsmødet og at støtte disse før og under 
landsmødet i det nødvendige omfang. 
Der skelnes ikke mellem 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter under 
den demokratiske dannelse 
Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter 
samt to suppleanter 
Valget afholdes senest 13 måneder før den 
forventede landsmødedato. Til valget skal alle 
landsdelens seniorer være inviteret og have 
mulighed for at stille op 

Var på HB-møde marts 2017 sammen med 
landsdelsledelserne 
Arbejdsgruppe er nedsat med repræsentanter 
fra landsdelene, og de har afholdt første møde 
i efteråret 2017. Det forventes at blive 
behandlet igen på fællesmøde mellem 
landsdelsledelser og HB i marts 2018  

2017 - 2018 BSK 

Medlemskab af flere kredse Hovedbestyrelsen pålægges inden næste 
landsmøde at undersøge muligheden for at 
FDFs medlemssystem kan håndtere 
medlemskab af flere kredse, herunder 
oversigter over medlemmer i kredsen inkl. 
klasser 

Arbejdet påbegyndes ultimo 2017. Evt. 
løsninger inden for budget igangsættes. 
HB-møde primo 2018 drøfter fremtidens 
medlemssystem blandt andet på baggrund af 
dette arbejde samt meldinger fra spejderne 
om deres nye medlemssystem 

Ultimo 2017/primo 
2018 

MFV 

Øget fleksibilitet i landsdelenes 
arbejdsform 

Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med 
mindst 8 ugers varsel…Kandidater og forslag til 
dagsorden senest 5 uger før…Fristen på 5 uger 
kan fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der 
er flertal for at fravige reglen. Senest 4 uger før 
udsendes dagsorden, mødebilag og 
kandidatliste 

Er tilføjet i nye vedtægter   

Vedtægtsændringer En række mindre revideringer af vedtægterne Vedtægter er ajourført og lagt på fdf.dk   



Kontingentfrihed for 
medlemmer på 0 – 4 år 

Hovedbestyrelsen opretholder forsøg i 2017 og 
2018 hvor medlemmer fra 0 – 4 år ikke 
opkræves kontingent fra landsforbundet. Der 
skal fortsat sikres at kredse med familiearbejde 
registrerer medlemmerne i Carla og opkræver 
mindst 75 kr i medlemskontingent jf. FDFs 
vedtægter. 
Forsøgsordningen skal sammen med 
Hovedbestyrelsens vedtagne retningslinjer for 
familiearbejde i FDF evalueres frem mod 
LM2018 mhp. fastlæggelse af en anden 
medlems- og kontingentpraksis for 
familiearbejde i FDF 

HB maj-mødet 2018 drøfter evaluering og 
fremtiden for forsøgsordningen 

Forår 2018 MFV 

Budget 2017 – 2018 Budget vedtaget uden ændringer. Under 
fremlæggelse blev der sagt at HBs 
indsatsområder er: 

• Styrke fokus på ejerskabet og 
samarbejde med 55 Nord 

• Øge lønsomhed af ejendomme bl.a. 
med styregruppe for Sletten 

• Følge (og præge i det omfang vi kan) 
udviklingen i Tipsmidler og 
momskompensation 

• Følge og præge udvikling i 
kommunale tilskudsmuligheder 

• Sikre øget agilitet på 
omkostningssiden med henblik på at 
kunne tilpasse til indtægtssiden. 

 
 
 
 
 
 
 

Følges og arbejdes med løbende 2017 – 2018 MFV/MS 

Tilsagn fra HB i debatten     
Forslag om at lette adgangen til 
kanosejlads i FDF 

Forventning om at vi på martsmødet vedtager 
nye regler, der gør det lettere at sejle i kano i 
FDF (EBA) 
Forslaget blev trukket med baggrund i, at HB 
lovede at arbejde med reglerne 

Der blev lempet i vejledningen efter HB 
behandling marts 2017. Dette er 
kommunikeret i FDFLEDEREN august 17 og 
ligger opdateret på hjemmesiden 

Forår 2017 PJ 



Forslag om grønt fokus i FDF Forslaget ligger i tråd med ambitionen og de 
netop vedtagne værdier. Som HB kan vi sagtens 
kigge på det uanset om det bliver vedtaget 
eller ej. F.eks. en arbejdsgruppe der ser på, 
hvordan vi kan sikre bæredygtighed i vores 
arrangementer. Det er ikke et nyt fokusområde 
eller ny retning i FDF, der skal overskygge det 
arbejde, vi ellers laver (IKN) 

Er i HBs årshjul, men det skal besluttes, 
hvordan der mere præcist arbejdes videre med 
dette område. 
Der vil evt. i forbindelse med nyt 
internationalt med fokus på Verdensmål være 
mulighed for at se på et bæredygtigt fokus 
også internt i FDF 

  

Forslag om valg af FDF-skjold Vi er i gang med en udfasning af den gamle 
version. Af respekt for kredsene og det kan tage 
lang tid med materialer og også af økonomiske 
hensyn valgte vi at trække plasteret langsomt 
af. Vi er enige i intentionen i forslaget, nu skal 
der måske ske noget andet. Men der er nogle 
ubekendte. Det ene er økonomi, og det andet 
er, at der lige er besluttet at nedsætte 
profiludvalg, der også skal kigge på området. 
Kan lægge i deres kommissorium at de skal 
have skjoldet med i overvejelser. Enige i 
forslaget, men problemer i formuleringen, der 
er lidt uklar. Løftet herfra, at vi nok skal sørge 
for at bringe orden i det med de præmisser, der 
nu må være for det.  (IKN) 

Kommunikation arbejder videre med 
udfasning og det er med i arbejdet omkring 
profil  og udtryk. Der skal ryddes op i lageret 
på 55 Nord med evt. mindre økonomisk udgift. 

2017 MS 

Forslag om at gøre 55 Nord til 
FDFs foretrukne butik 

HB har naturligvis forpligtelse til at arbejde for 
at gøre 55 Nord til foretrukne butik. Forslagene 
er udtryk for, at der er ønsker, der er svære at få 
adresseret. Vil fastholde armslængdeprincippet. 
Men vil gerne arbejde for det og har allerede 
løbende dialog og vil rigtig gerne arbejde for 
hensigtserklæringerne. Lytter til signalerne og 
vil gerne have flere (IKN) 

Løbende dialog og fokus. Nedsættelse af 
designpanel i foråret 2017. Fortsatte 
drøftelser med repræsentanter i bestyrelsen. 

2017 - 2018 MS 

	


