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Overskrift 
 

Arenaen – overblik over FDFs udvalgsstruktur 
 
Baggrund 
 
På sidste HB-møde blev en ny udvalgsstruktur besluttet. Siden er der arbejdet videre med en konkret oversigt og 
plan for implementering af den nye struktur. Til dette HB-møde er der oversigt over eksisterende udvalg, fora, 
arrangementer, kurser og arbejdsgrupper samt plan for, hvornår de nedsættes, får kommissorier eller 
projektbeskrivelser.  
I oversigten og i det videre arbejdes lægges der op til, at alle udvalg, fora, arbejdsgrupper, arrangementer og kurser 
fremover er med i Arenaen. På sidste HB-møde var oplægget en smule anderledes, idet tanken var, at udvalg og fora 
med kontakt til HB ikke var med i Arenaen. Men det giver nogle uhensigtsmæssigheder ifht. kommunikationen og 
samarbejdet på tværs af udvalg. Derfor er det lettere at arbejde med, at alle frivillige grupperinger, der arbejder på 
at udvikle FDF på nationalt plan er med i Arenaen. Så er der nogen af dem, der har kontakt til HB på anden måde 
end andre, men alle er en del af Arenaen.  
Derudover lægges der op til, at HB godkender projektbeskrivelser for FDFs medier jf. debatten på sidste HB-møde. 
 
Indstilling 
 
HB skal tage oversigten til efterretning samt godkende, at Arenaen fremover indeholder alle frivillige udvalg, fora, 
arrangementer, arbejdsgrupper og kurser på nationalt plan. 
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Arenaen 
Alle frivillige udvalg, fora, redaktioner, kurser, arbejdsgrupper og arrangementer, der arbejder med FDFs udvikling hvad 
enten de har kontakt med HB eller ansatte og uanset om de deltager på LM eller ej.  
 
Ambitionsudvalg 

- HB godkender formand og kommissorium 
- Kontakt til HB 
- Formand deltager på LM 

Navn Kommissorium Indsats 
Tro (MS) Jan 17 – jan 19 Udvalget er i gang 
Leg (MS) 2015 – nov 17 Nyt kommissorium udarbejdes til november 2017 
Relationer - Tænketank afsluttes januar 2018. Derefter laves udkast 

til kommissorium til marts 2018 
Samfundsengagement - Udkast til kommissorium laves til maj 2018 
 
 
Fora 

- HB godkender formand og kommissorium 
- Kontakt til HB 
- Formand deltager på LM 

Navn Kommissorium Indsats 
Skoler (MS) Udløbet marts 2017  Nyt kommissorium laves efteråret 2017. Første 

behandling er input fra udvalget. Kommissorium klar til 
HB til januar 2018 

Internationalt (MS) Nov 14 – nov 18 BSK laver sammen med IU et forløb i det sene efterår 
2017 omkring organisering af deres opgaver. Derefter 
laves tilpasset kommissorium til HB til marts 2018 

Uddannelse (BSK) Jan 17 – jan 19 Nyt kommissorium vedtaget af HB forår 17. Der arbejdes 
med grundlæggende lederuddannelse 

 
 
Redaktioner (MS) 

- HB godkender projektbeskrivelser 
- Kontakt til ansatte 
- Redaktør deltager på LM + deltager med opgaver 

Navn Projektbeskrivelse Indsats 
FDFLEDEREN  Udløbet Skal ses på inden sommer 2018 
Bluz  Udløbet Skal ses på inden sommer 2018 
Flux  Udløbet Skal ses på inden sommer 2018 
Sille og Sigurd Udløbet Skal ses på inden sommer 2018 
 

• Formen på HBs kontakt til udvalg og fora skal behandles ifbm. HB-mødet i november, hvor der også er 
nyt kommissorium til legeudvalg på dagsordenen. Pt. går kontakten til HB gennem ansatte. 

• Ansattes rolle i udvalg afklares også i løbet af efteråret ifbm. et stabsmøde. Det skal tydeliggøres, at der 
er forskellige måder at være tilknyttet arenaen som ansat med kontakt.  

• Der laves fleksible skabeloner til kommissorier og projektbeskrivelser så der er noget at tage 
udgangspunkt i når de laves  



 
Udvalg 

- Projektbeskrivelser laves med ledelsen 
- HB orienteres om formand og projektbeskrivelse 
- Kontakt til ansatte 
- Formand deltager på LM 

Navn Projektbeskrivelse Indsats 
Band (BSK) Udløbet Der laves ny projektbeskrivelse inden bandweekend 18 
March & Lejr (BSK) Udløbet Udvalg har lavet forslag til kommissorium. Dette gøres til 

projektbeskrivelse i efterår 17 
Orkester (BSK) Udløbet Der laves ny projektbeskrivelse i efterår 17 
Myanmar (MS) Afsluttes nov 18 Nyt projekt opstartes med projektbeskrivelse efterår 17 
Social (BSK) Jan 17 – jan 19 Det afprøves, om der skal laves projektbeskrivelse som 

tillæg til kommissorium for at tydeliggøre deres arbejde 
Ejendom (PJ) Udløbet Der laves ny beskrivelse efterår 17 
 
 
Kurser (BSK) 

- Projektbeskrivelser laves med ledelsen 
- Kontakt til ansatte 
- Kursusleder for seniorkurser deltager på LM 

Navn Projektbeskrivelse Indsats 
Seniorkursus - Der laves projektbeskrivelser når der ses på 

sammenhæng mellem kurser 
Seniorvæbnerkursus - Der laves projektbeskrivelser når der ses på 

sammenhæng mellem kurser 
7. – 8. Klasse kursus - Der laves projektbeskrivelser når der ses på 

sammenhæng mellem kurser 
FDF kursus - Der laves projektbeskrivelse til opstart af planlægning af 

FDF kursus 2018 
Instruktørkursus - Der laves projektbeskrivelse efter afvikling af 

instruktørkursus efteråret 17 
Efterårskursus (orkester) - Der laves projektbeskrivelse efter kursus i efteråret 2017 
 
 
Arbejdsgrupper 

- Projektbeskrivelser laves med ledelsen 
- Kontakt til ansatte 
- Deltager ikke på LM 

Navn Projektbeskrivelse Indsats 
Kano (PJ) - Der laves ny projektbeskrivelse inden sommer 18 
Klatring (PJ) - Der laves ny projektbeskrivelse inden sommer 18 
Sejlads (PJ) - Der laves ny projektbeskrivelse inden sommer 18 
Lederfighten (BSK) - Der laves projektbeskrivelse ifbm. opstart af ny omgang 

– herunder også afklaring af, om de er et underudvalg til 
uddannelsesudvalget 

Legedatabase (MFV) - Der laves projektbeskrivelse efterår17 
Legefriluft (PJ) - På baggrund af deres arbejde med første omgang 

materialer laves projektbeskrivelse for videre arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrangementer 
- Projektbeskrivelser laves med ledelsen 
- Kontakt til ansatte 
- Deltagelse på LM for formanden for arrangementer aftales med ledelsen ifbm. LM 

Navn Projektbeskrivelse Indsats 
Seniorfestival (BSK) Udløbet Laves ifbm. opfordring til formand efter festival 17 
Væbnermesterskabet – 
VM i leg (BSK) 

Udløbet Skal laves efterår 17 for VM18 

Legens Dag (MS) - Efter Legens Dag 17 afgøres det i november 18 hvad der 
sker i 18 og laves projektbeskrivelse i den forbindelse 

Folkemødet på Bornholm  - Projektbeskrivelse laves forår 18 
Ungdommens Folkemøde - Det er uafklaret om FDF deltager på UF 2018. 

Projektbeskrivelse laves når det besluttes 
Familielejr (BSK) - Der laves projektbeskrivelse til familielejren 2018 
 


