HB Referat | 27. oktober 2020
Møde for:

FDFs Hovedbestyrelse (HB)

Mødedato:

27. oktober 2020

Mødetid:

18.00 – 21.30

Sted:

Hotel Nyborg Strand

Deltagere:

HB:
Anne Katrine Sylvest (AKS), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF)
Ejner Bank Andreasen (EBA), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN),
Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Kim Koch Rasmussen (KKR),
Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkjær Svendsen (SRS) og Ulla Visbech (UV)
Ledergruppe:
Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK),
Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ)

Gæster:

Steffen Kaa (Landsmøde afvikling)

Referent:

Jakob Harbo Kastrup

Protokol
Referat fra seneste HB-møde

5

JKK

O

4

JHK

B

1

RAP

20

ABV

Sagsark

1.0
1.1

Ansvar

Velkomst og sang

Tid/min

Type

0

X

Referatet er godkendt.
1.2

Fastsættelse af dagsorden
Eventuel optagelse af ekstra punkter.

Pkt. 2.5 udgår, da MSE endnu ikke har nået at finde en oplagt kandidat.
2.0
2.1

HB Dagsorden
Program for landsmødeweekenden
Gennemgang af tidsprogram for hele weekenden.

0
B

X

Kort drøftet oplægget til pauser.
HB drøftede at i nogle af de spontane pauser må der gerne køre nogle sange og der kan også
lægges nogle interaktive lege og konkurrencer ind, så man ikke falder i søvn i de små pauser.
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Sagsark

Ansvar

Tid/min

Type

Om aftenen må der gerne være noget underholdning af en art. Det offentliggøres først kl. 20
lørdag aften.
Indslag fra Arenaen ligger på en side på fdf.dk.
Ad programmet. Konkluderet at vi bør være ret skarpe på at stoppe mødet til tiden, hvilket kan
betyde at der er punkter der må udskydes til behandling på et senere landsmøde.
2.2

Praktik om afvikling af landsmødet
O
60
JHK
Firmaet der står for afviklingen bliver AV-center. Drøftelse med de teknikansvarlige
om den praktiske og tekniske afvikling.

Kort drøftet sikkerheden ved afstemningsmetoden og om vi skal bruge tid på at afdække
yderligere flanker ift. sikkerhed mv. HB ønsker ikke at bruge yderligere midler og tid på at
afdække risici ift. afstemningsteknologien, der vurderes at være tilpas sikker til FDFs behov.
Vi kan hvis der sås tvivl om afstemningsresultatet igangsætte en uvildig revisorundersøgelse af
afstemningerne.
Konkluderet at ved personvalg skal der ikke vises stemmetal på de enkelte kandidater
løbende, men ved alle andre afstemninger vil HB gerne have vist søjlerne med for og imod
løbende. Når vi gør det skal vi ikke have afstemningerne åbne for længe, for at tvinge folk til at
stemme i stedet for at stemme taktisk. Det er dirigenterne der afgør hvor længe hver
afstemning er åben.
Ved dirigentvalg og modtagelse af beretningen skal der ikke stemmes, men man skal skrive sig
på talerlisten, hvis man har noget at indvende imod det fremlagte.
De HB-kandidater, der ikke sidder i HB inviteres til at være på Nyborg Strand fra lørdag. De må
gerne ankomme fredag, men der er ikke noget officielt program for dem før lørdag.
Drøftet at når vi gennemfører skal vi også gennemføre inden for de coronaretningslinjer der
gælder på tidspunktet for afholdelse.
2.3

Godkendelse af Forretningsorden
HB behandling af opdateret forretningsorden.

B

15

JHK

X

HB gennemgik forslaget til forretningsorden og konkluderede at muligheden for at opstille
alternative dirigenter eller mistillid til dirigenterne fastholdes som vi plejer. De tekniske
udfordringer, hvis det sker må håndteres til den tid.
Drøftet hvor mange der skal til at stoppe landsmødet af tekniske årsager. HB ønsker at et
almindeligt flertal skal kunne afbryde mødet.
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Sagsark

Ansvar

Tid/min

Type

HB ønsker at der kan stilles ændringsforslag hele mødet helt frem til afstemningen.
Forretningsordenen fremsættes med ovenstående ændringer til landsmødets godkendelse.
2.4

Gennemgang af dagsorden ift.
D
120
RAP
X
ordførerskaber/motivation
Gennemløb af dagsorden, hvor de enkelte HB-ordførere kan fremlægge pointer og
komme med spørgsmål til movivation/svar/ændringsforslag. Bilag er ordførelisten.

Fra behandlingen blev der noteret følgende nedslag:
Ad 55 Nord: så afklarer vi med bestyrelsen for butikken hvad og hvordan de fremlægger noget
på landsmødet.
Ad udviklingsmål:
6.1 - Flere nye kredse. DF deler motivationen med backupordførerne. Oplevelsen fra
formøderne er pt. at der købes ind på kulturændringen, mens der pt. ikke ser ud til at være
kritik omkring finansieringsmodellen.
Kort drøftet at det er en bunden opgave for det kommende HB at revidere kriterierne for den
pulje der kan søges af kredse.
Ad 7 Sikring af den demokratisk proces: Kort drøftet for og imod tilgangen til et eventuelt
ændringsforslag og hvornår det skal bringes i spil. Drøftet at det måske kan blive nødvendigt at
tage en time out under mødet og sørge for at ændringsforslagene giver mening inden der
stemmes, hvilket dog er et dirigentkald.
Ad 9: Støtte til socialt udsatte børn
Der fremfindes nogle data fra den tidligere socialudvalgsundersøgelse som baggrund til HB
Ad 10-12: Mærker
Dirigenterne vurderer at hvis pkt. 10 falder så falder pkt. 11 også.
I en landsdel er det blevet fremført, at hvis pkt. 10 falder, så kan HB ikke efterfølgende tillade
sig at nedsætte en redaktionsgruppe. Det ønsker HB at gøre, så punktet skal behandles med
det udgangspunkt.
Der kan fremsættes et ændringsforslag om at udvalget skal nedsættes på lige vilkår med
øvrige udvalg.
Ad pkt. 12:
Drøftet om FDF ønsker at facilitere alternative mærker eller ej. Det ønsker HB ikke
umiddelbart. Samtidig ønsker HB ikke at komme hjem med forslaget som det foreligger,
hvorfor HB taler midt imod forslaget. Vi ønsker ikke at have et paralelt mærkesystem. Der
fremsættes et ændringsforslag i tilfælde af at pkt. 10 og 11 ikke falder. I så fald ønsker HB at
kompetencer skrives ud og derudover ønsker HB ikke at bakke op om de mærker, der
udelukkende baserer sig på individueller oplevelser.
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Sagsark

Ansvar

Tid/min

Type

Ad 14.1 Rysensteen
I LD8 er man ikke vild med forslaget, mens andre landsdele ikke nødvendigvis var så kritiske
over for forslaget, selvom der ikke var enighed om det hele vejen rundt. Flere steder har der
dog været stemmer der taler for at investere eller sparke liv i Rysensteen igen.
HB bør tydeliggøre, at HB også fremadrettet ønsker, der skal være rum for bycenterarbejde,
der kan være til gavn for hele landsforbundet. Den kommende hovedbestyrelse vil, hvis
forslaget vedtages, sætte gang i et arbejde, der afdækker hvad man vil med byarbejde og
hovedkontor.
Drøftet at HB nok bør bakke lidt ned ift. hvor drastisk et skridt der kan være tale om, hvis
forslaget vedtages.
Drøftet hvad HB gør på mødet, hvis der kommer et ændringsforslag, der umuliggør et salg.
Derudover drøftet om et ændringsforslag om at lave visioner for Rysensteen kan rummes
inden for det oprindelige forslag.
JHK orienterede kort om hvad ordførere har af muligheder ift. at få vist slides til deres
punkter.
2.5

Ny bestyrelsesrepræsentant til Midtsjællands
B
10
RAP
Efterskole
En FDF-repræsentant er stoppet, og der skal findes en ny. RAP motiverer på mødet.

Udgår.
3.0

Faste punkter

0

3.1

Referat fra seneste FU-møde
O
5
JHK
Referat fra møde i forretningsudvalget den 6. oktober 2020 er vedlagt som bilag.

X

Referatet er ikke færdigt endnu, hvorfor punktet udgår.
3.2

Eventuelt

O

5

RAP

JHK informerede kort om tilmelding for HB-medlemmer til landsmødet. Der kommer et mindre
tilmeldingslink.
RAP orienterede om at positionspapirbogen er gået i trykken og kommer ud til kredsene inden
landsmødet.
UV har været til møde i 55 Nord og de nye T-shirts kommer i salg i denne uge.
JKK afrundede og sagde tak for en spændende og god HB-periode og takkede for samarbejdet,
da dette er han uigenkaldeligt sidste HB-møde.
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