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Sæt kryds Type Ansvarlig Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

RAP Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.10 HB-Møde: November 2019 

Status på LM18 beslutninger 

RESUMÈ 

Her følger midtvejsstatus på beslutningerne fra FDF Landsmøde 2018:  
 
• Udviklingsmål IGANG 
• FDF Pædagogik UDFØRT 
• Tilpasning af Medlemspuljen (Fokus på kredsstart) UDFØRT 
• Uddannelsespulje IGANG 
• Nye principper for forbundsbeklædning IGANG 
• Grafisk profil og nyt skjold UDFØRT 
• Ny mærkefilosofi IGANG 
• Vedtægtsændringer UDFØRT 
 
Overordnet er landsforbundet godt i gang med at udføre vedtagelserne. Flere er allerede 
udført og alle øvrige er i gang. 
 
Næste status følger til maj 2020. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

 
• Udviklingsmål I GANG 

Status på udviklingsmålene omkring: Fortællingen, Børn- og unge i naturen og Det gode 
møde kan ses i bilag 2.11 til HBs møde i november 2019. 
 

• FDF Pædagogik UDFØRT 
Er på FDF.dk, bragt i den nye kredslederhåndbog, sat til debat blandt skolerne og bliver 
inddraget på både kurser og i kredsoplæg. 
 

• Tilpasning af Medlemspuljen (Fokus på kredsstart) UDFØRT 
Erfaringer fra nyere kredsstart er opsamlet. Der er igangsat samarbejdes på tværs af 
kontor, kommunikation og kredsteam omkring af sikre bred understøttelse af kreds-
start. 
 

• Uddannelsespulje I GANG 
HB har givet input i maj 19 til puljen. I november 2019 behandler HB første udkast til 
kriterier for uddannelsespulje, der gerne skal udmøntes fra foråret 2020. 
 

• Nye principper for forbundsbeklædning I GANG 
Der er lavet aftale med ny producent og 55°NORD om en T-shirt, uldtrøje og hættetrøje. 
Det har taget lang tid at finde en leverandør hvor kvalitet og pris hænger sammen. Før-
ste prototyper på stof og syninger ser lovende ud. Indfarvede prototyper ankommer ul-
timo november. De første vare forventes på lager i 55°NORD i løbet af foråret 2020. Det 
bliver dog op mod sommeren før alle tre produkter er på lager. 
 

• Grafisk profil og nyt skjold UDFØRT 
Der er i januar 2019 udgivet ny DesignGuide, og august 2019 er der udsendt skilte, 
skjolde mm. til kredsene. Implementering i landsforbundet sker gennem hele 2019. For 
yderligere status se punkt 2.4 fra HBs møde i august 19. 
 

• Ny mærkefilosofi I GANG 
En arbejdsgruppe koordinerer arbejdet med revideringen. Flere arena-enheder og ad-
hoc skrivegrupper arbejder med nye beskrivelser. Materialet udkommer på web og via 
FDF-appen. Lancering forventes til sæsonstart 2020. 
 

• Vedtægtsændringer UDFØRT 
Vedtægter er revideret og lagt på FDF.dk 
 

BILAG 

Der henvises til følgende links hvis man ønsker adgang til materialet fra LM18: 
• Dagsorden: https://fdf.dk/arrangementer/landsmode-2018/ 
• Referat: https://fdf.dk/arrangementer/landsmode-2018/referatlm18/ 

 


