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Forslag 1:        
 
Før LM:  
HB udarbejder 5 udviklingsmål til LM.  
De 5 udviklingsmål debatteres på separate onlinemøder, hvor alle inviteres ind.   
 
På LM: 
Før selve udviklingsmålene behandles på landsmødet fremlægger HB et forslag, om at 
landsmødet kun kan vedtage maks. 2 udviklingsmål for perioden 23-24. 
Alle 5 emner udfoldes i nogle oplæg enten i plenum eller i separate lokaler. 
Alle 5 udviklingsmål behandles i salen.  
 
Efter LM:  
HB arbejder med handlingsplaner på januar mødet for de udviklingsmål LM har valgt.  
Kredsene kan arbejde videre egne handlinger på udviklingsweekenden i april (2023) 
 
Nogle fordele & ulemper 

• Det en velkendt form for HB før og efter LM.  
• Det er HB der fremlægger visioner og planer for FDF 
• LM vælger reelt mellem nogle forslag, så der er både til og fravalg.  

 
 
Forslag 2:         
 
Før LM:  
HB melder ud, at HBs forslag til visioner og planer for FDF er, 
at udviklingsmålene i sit nuværende indhold skal fortsætte.  
HB opfordrer kredse og landsdele til, at hvis de ikke er enige 
i, at det er det der skal til for at løfte FDFs strategi, så kan 
de udarbejde egne forslag til LM.  
 
På LM: 
Der er ikke kommet andre udviklingsmål end HBs, og 
udviklingsmålene er de samme, men det der stemmes om er 
mere konkret. Dvs. der er i dagsordenshæftet lagt op til hvad 
hvert led i organisationen skal tage fat om, når de kommer 
hjem fra LM. Det kunne være som eksemplet fra DDS -> 
Behandlingen tages i salen.  
 
ELLER 
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Der er kommet forslag fra kredse eller landsdele og landsmødet behandler dem alle i 
salen.  
 
Efter LM: 
Kredsene kan arbejde videre med de konkrete beslutninger lige så snart de er kommet 
hjem og/eller til udviklingsweekend i april (2023) 
HB kan arbejde videre opgaverne på landsforbundsniveau fra januar og frem.  
 
Hvis der er udviklingsmål der er knap så konkrete, så skal de besluttes på LM, hvem der 
tager ansvaret for at der kommer mere konkrete handlinger på. Det behøver ikke være 
HB, hvis det er besluttet på LM, at det f.eks. er en landsdel.  
 
Nogle fordele & ulemper 

• HB bygger videre på den viden vi har fået i landsforbundet de sidste to år, men 
som ikke er arbejdet med hos mange kredse.  

• FDF kan få et mere mikset udtryk i udviklingsretningen, hvis det er en blanding af 
HB og kredsforslag.  

• Det kan/vil blive meget konkret, og så er vi måske tilbage ved handlingsplaner(?) 
 

 
Forslag 3:         
 
Før LM: 
HB kommer med forslag til udviklingsmål, som det er gjort de sidste år. 
 
På LM: 
Forslagene behandles fælles i salen.  
Landsmødet fordeler sig ud i separate lokaler, for at høre forskellige oplæg om det 
emner som udviklingsmålene handler om, og arbejde mere konkrete med hvad de vil 
gøre hjemme i kredsen.  
Del to af workshoppen handler om at komme med input til hvad man skal gøre på 
landsforbunds niveau. Altså hvad kredsene gerne vil have, at landsforbundet søsætter af 
initiativer.  
 
Efter LM: 
Kredse og landsdele arbejder videre, på lederdag i dec/jan/feb og på 
udviklingsweekenden i april.  
HB får alle input til hvad landsmødet synes, at landsforbundet skal søsætte indenfor 
udviklingsmålene, og beslutter så en handlingsplan udfra det på mødet i januar. En 
handlingsplan, der kun skal indeholde initiativer der sker på landsforbundsniveau.  
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Nogle fordele & ulemper 
• Kredsene bliver involveret når de er tilstede, altså på LM.  
• Det vil blive svært at få indblik i, hvad kredsene synes de skal arbejde med for at 

løfte strategien. Det kan man få kendskab til senere gennem kredsundersøgelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


