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Møde for:

FDFs hovedbestyrelse

Mødedato: lørdag den 16. september

Vært:

eRko

Mødetid: 9.30 – 12.15

Referent:

Morten Frouvne Vincentz

Andagt:

Christian S. Bjerre (udsat)

Deltagere:

HOVEDBESTYRELSEN
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp),
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Søren Rejkjær Svendsen (srs), Marianne
Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba)
LEDERGRUPPEN
Morten Frouvne Vincentz (mfv)
STABEN og ØVRIG LEDEGRUPPE
Deltager ikke

Sted:

Hos eRko i Bratislava

Beskrivelse:

Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet.
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før.
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Vejledning

Dagsorden, HB-MØDE #

1. Protokol
1.1 Referat fra sidste HB-møde

O

Referat er mailgodkendt.
Eventuelle bemærkninger noteres her.
Godkendt.
1.2 Fastsættelse af dagsorden

B

Eventuel optagelse af ekstra punkter.
Tilføjelse af pkt 2.12 Positionspapir TRO
1.3 Årshjul

O

HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering.
Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.
Iab.
1.4 Siden sidst

O

Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de
væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde.
Iab.

2. HB-dagsorden
Lørdag fra 9.00-12.00
2.1 Udviklingsmål
Fælleskab og relationer. Bilag vedrørende handling om fastholdelse af medlemmer.
Der skal vedtages en økonomisk ramme.
Indstilling
Der indstilles til at hovedbestyrelsen godkender rammebudget og godkender CUR som leverandør
af undersøgelsen samt vurderer, om der skal et HB-medlem ind i referencegruppen.
Midlerne er indenfor LM-budgetrammen. Husk at sikre gennemtænkte spm (i relation til
profilundersøgelsen). Repræsentant fra landsdelsledelserne bør tages med i referencegruppen.
HB godkendte rammebudgettet og CUR som leverandør.
AFW deltager i referencegruppen og der suppleres med en fra en landsdelsledelse.

B
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2.2 Medlemsanalyse

B

Fremstilling af dette års medlemsanalyse. HB skal forholde sig til dels undersøgelsens resultater men
også foretage en drøftelse af vædiern og effekten af disse årligt gennemførte medlemsanalyser.
Indstilling
HB bedes tage medlemsanalyse 3 (2017) til efterretning som gennemgås af ledelsen.
HB bedes endvidere drøfte og vedtage om medlemsanalysen i den nuværende form skal
opretholdes og/eller om vi skal ændre herpå, enten øge eller reducere i omfang og ambition.
MFV genemmgik analysen.
Replikker fra drøftelsen:
Hvordan sikre forankring og evaluering af vore strategiske indsatser, kan medlemsanalysen
anvendes yderligere her?
Vi skal ikke underkende effekten alene af at spørge kredsledere ud om kredsens forhold.
Vi har en generel udfordring med lederuddannelse i forbundet, den scorer lavt. Bør det være et
HB/LM indsatsområde?
Kunne frekvensen nedsættes til fx hvert andet år og koblet til mere strategiske refelksioner?
HB tog medlemanalysen til efterretning.
HB vedtog at spørge kredsene hvert andet år og øge de strategiske spm i analysen.
2.3 KredsCMS

O

Der gives status på afvikling af projekt KredsCMS som er lige ved at blive afsluttet i skrivende stund.
Egentligt økonomisk afrapportering på projektet behandles på HB jan18.
Indstilling
Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning samt godkender at den økonomiske
afrapportering sker på HB nov17 mødet.
MFV gav mundtlig orietering.
HB tog orienteringen til efterretning herunder regulering af abbonnementsprisen som øges fra
gammel til nyt kredsCMS,
Taget til efterretning.
2.4 Tipsloven 15-års valgret
Kort mundtlig orientering om hvor FDF står ift implentering af 15 års valgret. Drøftelse af hvilke
initiativer der evt bør igangsættes. Selve den vedtægtsmæssige behandling er berammet til HB jan18
mødet.
HB afventer fortsat at DUF leverer de lovede og efterspurgte vejledninger ift tegningsret og unge.
HB forventer at genbesøge punktet ifm. vedtægtsdrøftelsen jan18.
Evt gøres status nov17.
Taget til efterretning.

O
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2.5 Samrådet

O

Orientering fra FDFs repræsentanter i landssamrådet og processen med at finde nye kandidater til DUFs
styrelse 2018.
SRS orienterede.
DDS stiller en kandidat til næstformandsposten.
Samrådet evaluerer på processen i 2018. Det er ikke forløbet optimalt og samrådet skal vurdere
man skal rulle tilbage til det tidligere rotationsprincip.
Taget til efterretning.
2.6 Økonomi

O

Fremstilling af FDFs regnskabsopfølgning på 7 måned og ledelsens forventninger til 2017 årsresultat.
AFW gennemgik bilaget. MFV supplerede. Igen beklagelse over fejl i ”trafiklysene”
Investering, for at undgå negativ forrentning, skal behandles på HB nov17.
Spm til ark med medlemstal. Der sker afstemning af data ift gennemstrømning og ultimo tal, MFV
følger op.
Taget til efteretning.
2.7 55 Nord

D

Drøftelse af opfølgning på igangsatte processer med 55Nord og KFUM-sp.
IKN/AFW orienterede. IKN fremsender et internt skriv som er sendt til bestyrelsen for 55Nord.
Armslængde og transperans er bla. på agenda.
AFW redegjorde for den aktuelle økonomiske rapportering fra 55Nord overfor HB.
Taget til efterretning.
2.8 Mødefora og personaleorganisation

D

Mundtlig orientering om personaleorganisation og nye mødefora blandt FDFs ansatte samt de mere
principielle konsekvenser heraf.
Punktet blev udsat.
2.9 Lederkursus 2018
FDF Lederkursus17 ønsker at HB er deltagende i et eller andet omfang på næste kursus. Ønsker HB at
flytte mødeweekend, eller på anden vis at deltage og være synlige i 2018?
Indstilling
HB drøfter om der er basis for en deltagelse.
HB vil gerne være tilstede og drøfter indholdet på HB nov17.

B
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2.10 DUF dialogmøde

B

DUF inviterer til dialogmøde med MOere den 28. september. Både øverste administrative ledelse og
øverste politiske ledelse. Der skal ikke drøftes tipslov.
HB er optaget af at få styr på 15 års valgret og undrer sig over at DUF sætter begræsning på på et
dialogmøde.
Der deltager ingen HB medlemmer på mødet.
MFV sikrer svar til DUF.
2.11 Godkendelse af kredsvedtægter

B

Godkendelse af tilføjelse til kredsvedtægter.
Indstilling
Der indstilles til at tilføjelsen til de eksisterende vedtægter, godkendes som ønsket.
Der indgik en drøftelse af HBs forpligtelse til at ”kvalitetssikre” vedtægtsændringer.
HB vedtog at godkende vedtægterne med en replik om at demokratisk begræsning i
bestyrelsessammensætninger bør undgås.
2.12 Positionspapir TRO
IKN redegjorde for ændringer.

B

Spm: Sætningen om det at den personlige tilknytning kan stå uden et folkekirkeligt medlemskab,
kan læses som værende HBs tolkning. Svar: Dette står i relation til de efterfølgende sætninger,
men kunne godt få en præcisering i at det relaterer sig til en nylig (2012) vedtægtsdrøftelse.
IKN sikrer dette.
Spm: Hvilken form ser vi? Svar: Trykt version og lagt online sammen med ambitionstekster mv.
Vi skal huske at tage TROs udvalget med varsel / orientering så de ser det før det lægges online.
Det gennemskrives sprogligt af IKN/MS, men skal ikke retur til HB hermed.
Endelig version sendes til HB@
Positionspapir ift TROs blev vedtaget med ovenstående bemærkninger.
Skrivegruppen fik mandat til at færdiggøre positionspapiret.
HB bad om at TROs udvalget orienteres før offentliggørelse.
HB drøfter på mødet jan18 formen på postionspapirerne.

3. Faste punkter
3.1 Ledelsesorientering
Nedslag i de interne månedsmails, der er udgået siden sidst punktet var på dagsordenen.
HB vil gerne have præsenteret IT produktet KOMFO på et senere møde.

O
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3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget

O

Fremstilling af FU referat fra jun17 og aug17.
Iab.
3.3 Næste møde

D

Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde.
MS: Husk udsende mail til HB@ vedr. midtvejsdebatten.
IKN skal ikke have andagt på nov17 mødet.
3.4 Eventuelt
Mærker:
AFW redegjorde for status ifm. udfasning af plastmærkerne. Der kommer snarest en afskrivning af
varelager og plastmærkerne tages retur til FDF til eventuel anden (kreativ) anvendelse.

D

