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

ABV ABV JA X Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.08 HB-Møde: oktober 2021 

Debat om formen på landsmødet 

RESUMÈ 

På HB-mødet i januar 2021 blev HB præsenteret for evalueringerne af Landsmøde 2020, 
som med sit onlineformat muliggjorde nogle ting som deltagelse af flere fra kredsen, lavere 
deltagerbetaling, digital afstemning og kortere transporttid. Der manglede dog også det so-
ciale og det var svært at mobilisere et ændringsforslag.  
Alle disse nye erfaringer besluttede HB i januar, at disse skulle drøftes i FU i efteråret 2021. 
FU ønsker at HB forholder sig til at om der er et ønske om at ændre på formen for lands-
mødet 2022. Dette er den første debat, for at se om det er et emne som skal på dagsorde-
nen igen.  
 
Proces på HB mødet 
Alle i HB bedes forholde sig til om en eller flere af pointerne fra side 2 skal tages med vi-
dere i planlægningen af Landsmødet 2022, eller om man ønsker et landsmøde i en klassisk 
forstand uden at medtage nogle af pointerne fra 2020.  
 

INDSTILLING 

 
A: HB drøfter om Landsmøde 2022 skal ændres på baggrund af erfaringerne fra 

Landsmøde 2020.  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Evaluering af landsmødet 
Der blev sendt et spørgeskema til alle stemme- og taleberettigede på Landsmøde 2020. Li- 
geledes blev spørgeskemaet sendt sammen med Landsmøde2020-magasinet til alle over 15 
år, der står registreret i Carla.  
 
Pointer fra konklusionen: 

• Der er opbakning til en onlineløsning i en tid, hvor det ikke kunne lade sig gøre at 
mødes fysisk.  

• Online-muligheden har betydet deltagelse fra flere ledere fra samme kreds og dette 
har medført en bredere forståelse for landsmødets beslutninger. 

• Det er økonomisk attraktivt med et online-landsmøde. 
• Deltagelse af flere fra samme kreds er med til at højne demokratiet.  
• Det sociale element af landsmødet – herunder ikke mindst samtalen omkring bor-

dene er en vigtig del, og er svært med online-mødet.  
• Online deltagelse gør det sværere at mobilisere og debattere ændringsforslag, når 

man ikke sidder sammen.  
• Ved onlinemøde behøver man ikke skære mødeomfanget i sådan en grad, som det 

er sket.  
• Generelt er opfattelsen dog, at et onlineformat ikke kan erstatte det fysiske møde, 

men at afstemningerne godt gøres online fremover. 
 
 
Viden om deltagelse i Landsmøde 2020 

• En tredjedel deltog alene, en tredjedel sammen med kredsen og en tredjedel sad 
sammen med andre FDFere. 

 
Der er medtaget et par enkelte kommentarer fra undersøgelsen her. 
 
”Jeg vil gerne takke for et godt landsmøde. Det er en rigtig god måde at afvikle mødet på. 
Vi var 8 der så med, fra kredsen. Det ville have været, uoverskuelig økonomisk, hvis vi alle 
skulle have deltage på med personlig deltagelse. På denne måde har alle set og hørt for- 
slag, og vi har både under mødet og efterfølgende snakket om punkterne. Vi må konkludere, 
at med denne form for afvikling, er alle meget mere informeret. Så forstsæt gerne med on- 
line landsmøde. Det må da osse være en økonomisk gevinst( besparelse) for forbundet.” 
 
”Virtuelt landsmøde var rigtig godt. I min kreds var vi mange der deltog, som ikke normalt 
ville have haft mulighed for at komme med. Vi mener det ville være godt for både demokra- 
tiet, de enkelte kredses økonomi, og landsforbundets økonomi at holde landsmødet online 
frem over. Demokratiet støttes af at flere deltagere, som ydre deres holdninger, samt at af- 
stemningerne var anonyme. Desuden mener jeg også at det hjælper demokratiet at man 
ikke skal betale for at stemme, hvilket kan være et problem i nogle kredse.” 
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Deltagernes mening om den tekniske afvikling 
• 90% af mødedeltagerne var trygge ved den tekniske afvikling af mødet. Der er få 

kommentarer om, at der er utryghed i, om ens egen internetforbindelse er god nok, 
og om det er for besværligt at deltage i debatten. 

• Der er i surveyen ikke spurgt til, om utrygheden afholdt nogen fra at bede om ordet. 
10% svarer, at de afholdt sig fra at melde sig i talerrækken, fordi det var svært. 

 

VIDERE PROCES 
HB får procesplanen til behandling på mødet i januar og landsmøde programmet behandles 
på HBs marts møde.   

BILAG 

Ingen bilag. 
 


