
Beslutninger vedtaget på FDFs landsmøde 2014

Emne Beslutning Handling Status Ansvar Medvirkende

Forår 15 Efterår 15 Forår 16 Efterår 16

Ambition Landsmødet vedtog FDFs ambition HB vedtager plan for 

kommunikation af ambitionen 

marts 2015

Der sendes PR-pakke ud til 

kredse i august

MS

Udviklingsmål Landsmødet vedtog to udviklingsmål om FDF i 

samarbejde samt Fællesskab og relationer i FDF

HB vedtager strategi for FDF i 

samarbejde marts 2015. 

HB vedtager strategi og 

handlingsplan for Fællesskab 

og relationer maj 2015

Der sendes kredsmateriale ud 

medio maj og november. 

Handlinger ses i respektive 

handlingsplaner

MS/BSK

Sammenhæng mellem formål, 

ambition og værdigrundlag

For at skabe en klar sammenhæng mellem formål, 

ambition og værdigrundlag, forpligtes hovedbestyrelsen 

til, frem mod landsmødet 2016, at komme med et oplæg 

til et sæt nyformulerede værdier

Der nedsættes et lille udvalg i 

stil med ambitionsudvalget, 

der laver udkast til HBs 

behandling.

Udvalget nedsættes til HBs 

augustmøde

MS 

Plan for synlighed for frivilligt arbejde 

(jobbank)

HB forpligtes til at arbejde med at sikre synlighed om 

muligheden for at bidrage til FDFs arbejde på 

tilgængelige platforme

Staben laver beskrivelse af 

mulighederne for at skabe 

større synlighed til 

godkendelse på HBs 

augustmøde og efterfølgende 

implementering

Første behandling har været på 

stabsmøde april. Punktet 

behandles på HB-møde august

MS 

March og Lejr app FDF skal inden landslejren i 2016 udgive en March og 

Lejr app, som gratis kan downloades. App´en skal 

indeholde tilkøb, som kunden selv kan vælge mellem. 

Første tilkøb i app´en er FDFs sangbog; March og Lejr 

2016. App´en udvides med flere tilkøb, når teknikken, 

rettigheder m.v. tillader dette. Arbejdet forudsættes af at 

modellen er økonomisk rentabel og praktisk muligt

Der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe, hvor M&L-

udvalget er involveret. BSK 

mødes med formanden for 

M&L-udvalg og laver derefter 

projektbeskrivelse med 

angivelse af aktører

Arbejdsgruppe er i gang BSK

Mærker Hovedbestyrelsen forpligtes til at forbedre kvaliteten på 

mærkerne, men bevare farverne. Udgangspunktet er et 

ønske om at udfase plastikmærker til fordel for mærker i 

en holdbar kvalitet i farve, for niveau 1 - 5, hvis det kan 

lade sig gøre i forhold til pris. Hovedbestyrelsen sikrer 

sammen med 55 Nord den økonomisk mest rentable 

model. Omkostninger i forbindelse med eventuel 

udfasning for landsforbundet dækkes via midler fra 

medlemspuljen, således at salgspris på mærker mv. kan 

bibeholdes

Det gamle mærkeudvalg 

opfordres til at være med i en 

arbejdsgruppe med dem, MFV 

og BSK. Der kommer 

indstilling til HB med 

økonomiske konsekvenser

55 Nord er i gang med at finde 

alternativer i farvet metal. MFV 

tager kontakt til mærkeudvalget

BSK/MFV

Revidering af FDFs vedtægter Der blev på landsmødet vedtaget en række mindre 

ændringer af FDFs vedtægter

De ændrede vedtægter er 

gældende fra det øjeblik, de 

vedtages. Ændringer er tilføjet 

og lagt på fdf.dk

Arbejdet er afsluttet MFV

Tid



Kontingentfrihed 0 – 4 år Hovedbestyrelsen gennemfører en forsøgsperiode i 2015 

og 2016, hvor medlemmer fra 0 - 4 år ikke opkræves 

kontingent fra landsforbundet. Det skal sikres at kredse 

med familiearbejde registrerer medlemmerne i Carla og 

opkræver mindst 75 kr. I medlemskontingent jf. FDFs 

vedtægter. Forbundets tab på forsøgsordningen dækkes 

økonomisk af medlemspuljen med kr. 15.000 i begge år. 

Ordningen skal evalueres frem mod LM2016 mhp. 

fastlæggelse af en eventuel varig kontingentmodel for 

familiearbejde i FDF

Muligheden kommunikeres ud 

til kredse. Teknikken tilpasses 

i forbindelse med 2. kvartals 

opkrævning af kontingent. 

HBN, LH og MFV mødes i 

København i løbet af marts.

Møde afholdt. Teknikken på 

plads til opkrævning. Afventer 

kommunikation

MFV

Inddragelse af frivillig teknikergruppe 

ifbm. hjemmeside

I den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe af frivillige 

som gennemgår og kvalitetssikrer det udbudsmateriale 

som sendes til mulige leverandører. HB udpeger en 

formand

Der er nedsat en 

teknikergruppe med fire 

frivillige, MFV, AF og BK. BK er 

formand. Der afholdes fire 

møder fra januar - april

Er i gang MFV/BK

Henvendelse Marianne Jelved Landsmødet ønsker, at HB tager kontakt til andre 

folkekirkelige organisationer med henblik på at rette 

henvendelse til kirkeminister Marianne Jelved og 

regeringen om at genoverveje mulighederne for at 

vedtage en ny styringsstruktur for folkekirken

Umiddelbart efter landsmødet 

tages kontakt til øvrige 

organisationer og der laves 

fælles skrivelse

Er afsluttet

Brevet blev afsendt ultimo 

november med Folkekirkens 

Nødhjælp, Danmission, KFUMs 

Sociale Arbejde, Kirkefondet, 

KFUM-spejderne, De grønne 

pigespejdere, KFUM og KFUK og 

FDF som afsendere

MS

Nedsættelse af økonomiudvalg Landsmødet blev præsenteret for planerne om at 

nedsætte et økonomiudvalg der skal have fokus på 

potentielle andre indtægtsområder, fundraising og 

tilskudsmuligheder, anvendelse og finansiering af 

lønnede ressourcer samt øget lønsomhed af ejendomme

Der udarbejdes kommissorium 

og tidsplan for 

økonomimudvalget og 

nedsættes et fast udvalg 

bestående af kasserer, 

administrationschef og 

yderligere et HB-medlem

Kommissorium og udvalg 

godkendt HB-møde januar 15. 

Første møde afholdt primo maj

MFV

Kontingentmodel fra Ulrik Friis 

(uformel)

Tankerne fra forslaget, der blev afvist af dirigenterne blev 

positivt modtaget af HB, og forslagsstiller blev inviteret 

til at tænke med sammen med HB.

Er lagt ind i kommissorium for 

økonomiudvalg

MFV

HCT og TVR –fonde (på opgavelisten) Opgave fra 2012 der endnu ikke er lykkes. Fremtidens 

konstruktion på hhv. HCT og TVR-fonden ifht. ny 

lovgivning og svar fra Civilstyrelsen skal udarbejdes

FU udarbejder en plan for det 

videre forløb inden 

sommerferien

MFV 

Fastholdelse af medlemmer I forbindelse med debatten om udviklingsmål blev et 

ændringsforslag med fokus på fastholdelse af 

medlemmer ikke vedtaget. HBs argumentation for at 

stemme imod var at der implicit i udviklingsmålene var 

tænkt vækst, men at der skal holdes fokus på 

udviklingsmulighederne inden for de to områder

Få flere medlemmer…



Fortsat fokus på den frivillige redaktør 

til LEDEREN (+ øvrige bladproduktion) 

(uformel beslutning)

HB kvitterede for forslaget og ønsket om at sikre 

debatten. Gjorde det tydeligt at der fortsat ledes efter 

frivillig redaktør, men at man ikke kan have et 

medlemsblad, der ikke udkommer fordi der mangler en 

frivillig redaktør. Derfor støttede HB ikke forslaget 

Der er hele tiden fokus på 

dette bl.a. ved at få flere i 

redaktionerne. MS mødes 

medio marts med CGH for at 

snakke om kommunikation 

efter sommerferien

Fortsat fokus på flere i 

redaktionene

MS/CGH/BK


