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Overskrift 

Status - medlemssystemet Carla 
 

Baggrund 

Dette bilag leverer en status på Carla efter systemet har været i drift siden 1.1.2011.  

Bilaget skal ses i relation til flere andre bilag om IT og kommunikation. 

Som baggrundsbilag findes to dokumenter: 

1. Beslutningsgrundlaget for Carla i 2010. 

2. Ønsker til ny funktionalitet leveret af fokusgruppe nedsat af HB maj 2013. 

 

Bilaget til HBs majmøde er orienterende med HBs mulighed for at stille spørgsmål, kommentere på 

fakta/viden eller sende politiske signaler ift. den videre proces. 

 

HB havde i maj 2013 en drøftelse af Carla hvor flere områder blev problematiseret.  

Der følges op på disse forhold her et år efter. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles at FDF søger at udvikle/implementere så mange ønsker, som det er muligt, inden for de afsatte 

midler til IT udvikling i 2014 og 2015.  

 

 

Opfølgning på maj 2013 issues 

 

1. Hastighed 

Der indgår færre henvendelser på hastighed fra brugere – der er i 2014 lavet flere datamæssige forbedringer i 

systemet. Vi er fortsat i dialog med leverandør og afvejer når performance vejer tungere end ny/tilpasset 

funktionalitet. Det vurderes ikke at være tilfældet nu. 

 

2. Brugervenlighed 

Dette emne arbejdes der videre med. Baggrundsbilag og afklaring ligger i bilag fra fokusgruppen som 

indeholder de væsentlige forhold til en forbedret brugeroplevelse / -flade. 

 

3. Leverandøren 

Der er klare forbedringer i samspillet med leverandøren ift. løsning af opgaver. Ny bemanding hos 

leverandøren med ressourcer dedikeret til hhv. Carla og KFUM-sp systemet opleves positivt. Således har vi for 

første gang i hele Carlas levetid haft nul kritiske fejl i en periode. Vi må stadig konstatere at udviklingen af ny 

funktionalitet er til en relativt dyr timepris. Således undersøger vi foråret 2014 eventuelle nye måder hvor 

også frivillige eller freelancere kan videreudvikle Carla med driftsansvaret bibeholdt hos én leverandør. 

 

4. Intern sagsstyring 

FDFs ansatte anvender i podio til sagsstyring af Carla opgaver. Det har givet et bedre overblik og opgaver 

samt styringen af disse. Dags dato foreligger 572 opgaver, fordelt således: 

  8 sager i gang 

  46 ubehandlede opgaver (fx nye ønsker) 

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: 2.1.4.1 Ansvarlig: MFV 



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     
Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

 

HB-møde: Maj 2014 

  4 ønsker sat på hold (grundet kompleksitet/fravalg) 

  511 lukkede sager 

 

 

Carla fakta og generel status  

 

Én central database - medlemsregistrering: 

Det er obligatorisk for kredsene mindst en gang årligt at vedligeholde deres personregistreringer. 

Der er under fem kredse, som ikke anvender Carla jf. forskrifterne. 

Carla skriver i dag en række data og roller til eksterne systemer, fx indkøbsberettiget 55Nord. Dette udvides 

løbende.  

 

Kontaktmodul: 

Carla tilbyder mail/sms tjeneste til personer registreret i Carla. 

Ca. 20 kredse anvender kontaktmodul til SMS. Der er afsendt ca. 3200 sms’er siden kontaktmodulet gik i drift. 

Ca. 20 kredse anvender kontaktmodul til e-mail. Der er afsendt ca. 10.000 mails siden kontaktmodulet gik i 

drift. 

 

Betalingsservice: 

Ca. 40 kredse anvender Carlas kontingentservice med halvårlig opkrævning af kontingent til medlemmer. 

Beløbet forbundet opkræver pt. andrager ca. 1 mio. kr., pengene udbetales proaktivt ultimo måned hhv. marts 

og oktober. 

 

 

Kommunikation 

 

Det anbefales at Morten Frouvne kontakter formanden for arbejdsgruppen Anders Klostermann, FDF 

Skovlunde og giver ham en orientering om HBs behandling maj 2014. 

 

 

Økonomi 

 

Supportaftalen på Carla koster ca. 125 tkr årligt. Dette dækker løbende fejlretning og vedligehold af 

installationen. Omkostninger til drift af medlemssystemet (hosting, backup mv.) koster ca. 65 tkr årligt. 

Vi ligger under hhv. DDS og KFUM-sp ift drift af IT i de seneste årsregnskaber uden dog på nuværende 

tidspunkt at have lavet en nøjere analyse heraf. 

 

 

Bilag 

 

Der henvises til to baggrundsbilag jf. ovenstående. 

 


