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

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

 
Punkt: 2.01 HB-Møde: marts 2021 

Afvikling og fokus på de kommende HB-møder 

RESUMÈ 

Grundet forsatte restriktioner ifm. covid-19 skal HB tage beslutninger om de kommende 
møder i maj og august.  
 
Maj  
På maj mødet er landslejrudvalget (LLU), landsdelsledelser og alle medlemmer i FDFs 
Arena inviteret til HB mødet på Sletten. Arena og landsdelsledelser skal arbejde sammen 
med HB om strategi og udviklingsmål, mens LLU og HB skal drøfte frivillighed.  PÅ nuvæ-
rende tidspunkt er det ikke muligt at opretholde den invitation, da vi ikke må samles mere 
end 5 personer.  
 
Regeringen agter at melde en langsigtet genåbningsplan ud senest d. 23. marts. Hvis genåb-
ningsplanen ikke tillader at vi kan samles ubegrænset i maj, vil denne plan (se sagsfrem-
stillingen) blive taget i brug  
 
I sagsfremstillingen er et forslag til i hvilken rækkefølge gæsternes deltagelse på maj mø-
det prioriteres, ift. forsamlingsforbuddet, samt planer for hvorledes HB og de enkelte grup-
peringer kan drøfte de planlagte emner på anden vis.  
 
August 
HBs møde i august var planlagt til at være en studietur. FU har drøftet mulighederne for at 
om dette er realistisk ift. nuværende restriktioner i ind- og udland. FU mener ikke at en 
studietur er realistisk, og råder til at forberedelserne indstilles. I stedet vil HB mødet blive 
afholdt på Rysensteen fra fredag kl. 12 - søndag kl. 12. (Samme weekend som planlagt i 
forvejen, altså d. 27.-29.august) 
 

INDSTILLING 

 
1. FU indstiller, at HB godkender at studieturen i august aflyses. 

 
2. Det indstilles, at HB forhåndsgodkender planen i sagsfremstillingen, som tages i 

brug hvis vi begrænses af et forsamlingsforbud 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
 

Prioritering 
Nedenfor i tabellen er oplistet de emner som HB gerne vil arbejde med gæsterne om. Em-
nerne taget i betragtning har ledelsen lavet en prioriteret rækkefølge ift. nødvendigheden af 
at mødes i maj måned.  
 

 Dagsordens emner Prioritering 

LLU 

- Debat om frivillighed  
- Debat om afholdelse 2022 1 

Arena 

- Sammenhængskraft mellem Arenaenheder 
- Kontaktformer 
- Strategi og udviklingsmål 
- Øge skriftlig kommunikation 

2 

Landsdels- 
ledelser 

- En fælles samarbejdsaftale 
- Fælles energi og viden om strategi og udviklingsmål 
- Fælles oplevelse af at arbejde sammen  
om kredsindsatser i landsdelene.  

3 
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Arena 
Hvis det ikke er muligt at Arenaen kan deltage i maj mødet, så er dette forslaget til hvor-
dan HB i stedet kan arbejde sammen med Arenaen om emnerne.  
 
Arena     
April • Kontaktformer Alle kontaktpersoner til en Arenaenhed har 

haft kontakt  
Medio maj • Strategi og ud-

viklingsmål   
• Sammenhængskraft 

mellem arenaenhe-
der 

Dorte + arenaformænd i videomøde om sam-
menhængskraft og tiltagene i denne forbin-
delse (skrift kommunikation, kontaktformer 
m.v.) samt en light indflyvning på strategi og 
udviklingsmål.  

Juni • Øget skriftlig kom-
munikation 

Implementering af IT løsning hos arena enhe-
der til øget skriftlig kommunikation. Skal  
tages i anvendelse fra august. 

August  
(HB møde) 

• Strategi og ud-
viklingsmål 

• Sammenhængskraft 
mellem i arenaen 

• Kontaktformer 

Arenaen inviteres til HB møde i august,  
hvor de får sig en drøftelse om kontaktformer, 
og lægger videre planer for deres arbejde med 
strategi og udviklingsmål.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FDFs Hovedbestyrelse  4/5 

 

Landsdelsledelserne 
Hvis det ikke er muligt at landsdelsledelserne kan deltage i maj mødet, så er dette forsla-
get til hvordan HB i stedet kan arbejde sammen med landsdelsledelserne om samme em-
ner. 

Landsdels-
ledelser 

Nuværende plan Ingen deltagelse på  
HB møde i maj 

Marts  
Online 

D. 22.  
Oprindelig skulle HB have drøftet udkastet til en fælles 
samarbejdsaftale, som aftalt i januar. Grundet tilpasningen 
i processen af tilblivelsen af samarbejdsaftalen, skal HB 
ikke drøfte samarbejdsaftale før til maj.  
 
D. 25  
Fællesmøde for alle landsdelsledere og Anna Vistesen. Der 
bydes velkommen til samt fremlægges ideen om en fæl-
lessamarbejdsaftale, herunder dialog om deres prioritering 
af arb. opgaver samt foreslår at vi laver en prøvetid på et 
år med tilpassede opgaveportefølje.  

Det samme som til venstre  

April 
Online 

D. X 
Arbejdsgruppen for evaluering udarbejder i samarbejde 
med landsdelsledelserne et udkast til en fælles samar-
bejdsaftale indeholdende et års prøveperiode for opgaver - 
med deadline d. 27.april, så det kan komme til HB. 

Det samme som til venstre  

Maj 
HB mødet 

D. 6-7   
Arbejde med ideer og tanker omkring strategi og ud-
viklingsmål, så det kan blive et fælles projekt. Herunder 
blive enige om en fælles samarbejdsaftale, LDL og HB. 
Fremlæggelse af potentielle kredsstartsteder v. styregrup-
pen 

D. 6-7  
HB arbejder med udkastet til 
samarbejdsaftalen 

Maj 
Online 

  D. X 
Landsdelsledere mødes med 
evalueringsgruppen om sam-
arbejdsaftalen. Del to af mø-
det vil være med styregrup-
pen samt Dorte for at LDL 
bliver klædt på til, at få nye 
kredse i deres landsdel.   

Juni  
Online 

Et møde i hver landsdel hvor der aftales en 
 kreds- og landsdelsindsats for 2021 med udgangspunkt i 
den fælles samarbejdsaftale. Landsdelsledelsen udarbej-
der udkastet til indsatsen med assistance fra de ansatte 
inden mødet. Der aftales et nyt møde primo 2022, for at 
følge op på denne indsats. 

Det samme som til venstre  

August 
HB mødet 

  Hvis LDL ikke kan deltage til 
maj inviteres de til HB  
mødet i august  med fokus på 
relationsopbygning mellem HB 
og LDL.  
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BILAG 

Ingen bilag 


