
Proces/krav Hvor stammer 
det fra?  

Hvor 
mange 
kredse
?  

Let/Svært – 
tidskrævende? 

Tilbud fra 
landsforbunde
t i dag 

Ideer/ønsker/m
uligheder til 
landsforbundet 

Kan vi gøre noget 
for at 
fjerne/lempe 
kravet? 
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GDPR EU 100% Ret svært, kræver stor 
viden og løbende 
vedligehold. Der er 
mange faldgruber. 

Skabeloner -
Databehandlera
ftaler 
-fillsøninger 
sikret/stillet til 
rådighed for 
kredse 

 

GDPR - 
databehandleraftale
r 

EU 99% Meget bøvlet. Bl.a. 
enkeltvis søgning om 
NGO-status hos Google 

 G-suite for 
business 

 

Moms Skat - Hvis 
ervervsmæssig 
omsætning er 
over 50.000 kr 

5-
10% 

Meget bøvlet- stiller 
store krav til 
kasserer/revisor 

Lidt info på 
fdf.dk 

Oplysning/afdæ
kning 

 

Forsikringer  
-bygninger, indbo 
og sejlads 

Lovgivning og 
kredsens egen 
risikovillighed 

100% Svært – dog ikke 
tidskrævende hvert år 

Gruppepolice 
og 
forsikringsmæ
gler 

Bør 
kommunikeres 
tydeligere 

 

Kontingentopkrævni
nger 
(+delkontingent) 

Kredsen + 
landsforbunde
t + DUF 

100% Meget forskelligt Flexbillet Central 
opkrævning 

 

Betaling af 
forbundskontingent 

Landsforbund
et 

100% Faktureres kvartalsvis En faktura Tilbyde det som 
leverandørservi
ce via PBS 

 

Indhentelse af 
børneattester 

Lovgivning (1. 
gang) - 

100% Svært og tidskrævende  -Fjern 3-
årskravet 
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det fra?  

Hvor 
mange 
kredse
?  
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Vedtægterne 
(hvert 3. år) 

-evt. gøre 
centralt 
-Pitch 
flexbileltskabel
on til samtykke 
til kredse 

Allokering af 
børneattestansvarli
g 

Landsforbund
et 

100% Relativt let    

Anonymisering af 
børneattester 

Lovgivning 
(GDPR) 

100% Svært Vejledning 
med saks 

Afdækning af 
om det er et 
krav 

 

Registrering af 
børneattester i 
Carla 

Tilbud fra 
landsforbunde
t  

100%   Ændres evt. til 
central 
registrering fra 
kredse 

 

55 Nord (indkøb og 
betaling) 

55 Nord  100% Nemt  Måske 
forbundet kan 
overtage 
forpligtelsen 
ved ubetalte 
regninger 

Påvirke de to 
ejeres HB’er og 
55 Nords 
bestyrelse 

Opkrævning og 
rykkere fra 
forbundskontoret 

Landsforbund
et 

100% Kræver nogle 
procedureændringer 

 
 
 
 

Måske 
opdatering af 
faktura 
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(kontoudtog og 
rentenota) 
Modtagelse af 
kredsdonationer via 
landsforbundet 
(kredstilgodehavend
er) 

Proceduren 
fastlægges på 
forbundskonto
ret 

50% Måske uklare 
procedurer for 
kredsene? 

   

Kontakt til 
forbundskontoret – 
åbningstid 

Kredse 100% Mellem – meget snæver 
åbningstid 

 Fast tlf-tid 16-
20 el. lign. hver 
14 dag. 

 

Kursustilmelding via 
Flexbillet – 
medlemsnummer 

Interne krav 
om link til 
medlemssyste
m 

 Relativt let at få sit nr.    

Kursusgodkendelse Landsforbund
et – efter 
ønske fra flere 
kredse 

90% Tager tid ved 30 
tilmeldinger i en stor 
kreds 

 Kan man fra 
kredsens side 
oprette en 
positivliste med 
dem der gerne 
må tage på 
kursus? 
Bulkfunktion 

 

Kursusbetaling/-
fakturering 
enkeltvis 

  Tager tid ved 30 
tilmeldinger i en stor 
kreds 

 Samlet 
fakturering pr. 
kursus 
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det fra?  

Hvor 
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kredse
?  
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Tilbud fra 
landsforbunde
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Lejrtilmelding + 
betaling (lokalt) 

Kredsen selv  Nemt (flere bruger 
nemtilmeld) 

   

Lejrregnskaber Kredsen selv      
Landslotteriadminis
tration 

Landsforbund
et og kredsen 
selv 

 Let ift. landsforbundet    

Håndtering af 
udlæg/indkøb – 
workflow 

National 
lovgivning 
(krav om bilag) 
+ kredsens 
eget ønske om 
at kunne 
sætte sine 
penge i spil 

100% Tidskrævende  Evt. mulighed 
for tilkøb af 
regnskabsassist
ance 

 

Bilagshåndtering/bo
gføring 

-II- 100%   -II-  

Økonomistyring -
budget og regnskab 

FDFs 
vedtægter 

100%  Kontoplan i 
Webregnskab 
og en dårlig 
budgetskabelo
n 

Nemt systemet 
et et par 
smarte 
regneark  
-kom med dit 
regnskab 
workshop 

 

Indsende regnskab 
til landsforbundet 
15/3 

Vedtægterne 
(DUF og 
Julsøfonden) 

 Let, hvis regnskabet er 
lavet 

 Mere 
konsekvense og 
opfølgning 

Fjern kravet? – 
sørg for at 
kommunikere at 



Proces/krav Hvor stammer 
det fra?  

Hvor 
mange 
kredse
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der ikke er et 
formkrav fra FDF 

Søge kommunale 
tilskud (kursus og 
lokaletilskud) 

Kommunale 
krav 

100%
? 

Meget tidskrævende og 
dokumentationstungt 

 Evt. 
netværksløsning
er 

 

Søge kommunale 
aktivitetstilskud – 
fremmøderegistreri
nger 

Kommunale 
krav  

100%
?  

    

Lokale fritidspas Kommunale 
krav 

 Let, men lokale 
forskelle 

   

Regnskab til 
kommunen 

Kommunale 
krav 

100% Tidskrævende    

Årsmøder – proces FDF 100%  Vejledning og 
skabeloner 

  

Årsmøder – 
dokumentation 

-FDF  
–krav for 
tilskud 
-krav fra 
banker 

100%  -II- Uploadfunktion 
til opbevaring, 
fx ifm. 
indberetning- 
Kunne være et 
krav men også 
hjælp til 
kredsens 
historik 
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Bestyrelse FDF – 
Folkeoplysning
sloven 

100%     

Lederudnævnelser FDF ?   Digitalisering  
Indberetning FDF/DUF 100%     
Nem ID 
administration 

Staten/lovgivin
g 

100% Opstart er 
besværlig/umulig 

Vejledning på 
fdf.dk 

Bedre hjælp – 
personlig 
vejledning ved 
opstart. 
Evt. finde 
frivillige 
kompetenceper
soner 

 

CVR-oprettelse og 
vedligeholdelse 

Staten/Lovgivn
ing 

100%  Vejledning på 
fdf.dk 

 

E-boks Staten/Lovgivn
ing 

100%  Vejledning på 
fdf.dk 

 

Lønindberetning el- 
nulindberetning i E-
indkomst 

Staten/lovgivni
ng 

1-10%    

Spilletilladelse/forly
stelser 

Stat/lokal 
politimyndighe
d 

     

Kassererskifte 
(dokumentation til 
bank) 

Bank – 
hvidvaskningsr
egler – 
finansrådet? 
Eller -tilsynet? 

100% 
- 
men 
ikke 
årligt 

Grænsende til det 
ekstreme 

Skabeloner Kontakt til 
finansrådet – 
evt. aftale med 
én bank om 
tilbud til 
kredsene 

Evt. tage den via 
DUF sammen 
med andre org. 

Carla 
Indmeldelse af nyt 
medlem 

FDF – DUF – 
kommunat 

100%  Mellem  Digital 
indmeldelse  - 

 



Proces/krav Hvor stammer 
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Hvor 
mange 
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?  
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kravet? 
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dog 
underskriftspro
blematik – fejl i 
mailen er noget 
rod – 
kontingentopkr
ævning up front 
er ikke et krav 

Overflytning af 
medlem fra anden 
kredse 

FDF 50-
100% 

Studiebyfænomen Mellem Anmod om 
overflytning 
direkte t. 
afgivende kreds 
(er måske løst 
med nyt 
dobbeltmedlem
skab) 

 

Indmeldelse af 
medlem som 
sekundært medlem 

FDF 2-5%     

Vedligeholdelse af 
Carlaoplysninger 

FDF – DUF – 
GDPR 

100% ok    

Specialopgaver i 
Carla 
-tildele/tjekke 
rettigheder 
-slette grupper 

FDF – 
kredsene 

25% Meget langsommeligt    
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Udmeldelse af FDF 
– registrering i 
Carla 

FDF – 
vedtægter – 
DUF 

100% Mellem til let    

Registrering af 
gæster 

 10%     

Administration af 
administrative 
rettigheder i anden 
kreds end primær 

FDF 2%   Få det til at 
virke ���� 

 

 


