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

 
Punkt: 2.05 HB-Møde: maj 2021 

Status på udviklingsmålene ”Fastholde og tiltrække flere” samt 
”Kredsen fortæller FDF” 

RESUMÈ 

 
Hermed en status på udviklingsmålene ”Fastholde og tiltrække flere” samt ”Kredsen for-
tæller FDF”.  
Der er de forgange 3 måneder primært arbejdet med at indhente viden og udvikle på un-
dersøgelsesdesign og indhold i samarbejde mellem frivillige og ansatte.  
Dermed også sagt, at andre typer af handlinger som har krævet fysisk tilstedeværelse har 
været påvirket af restriktioner.  
 
 

INDSTILLING 

 
HB tager bilaget til orientering. 
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SAGSFREMSTILLING 

Siden januar har ansatte arbejdet med de landsmødevedtagne udviklingsmål, samt med 
implementering af handlingsplanen fra januar 2021. Jf. tidsplanen er det i denne periode 
specielt de forskellige undersøgelser som har været i fokus.  
 
Status på tidsplan og fremdrift findes i det vedlagte bilag for de to udviklingsmål: ’Fast-
holde og tiltrække flere’ samt ’Kredsen Fortæller FDF’. 
 
I bilaget udfoldes:  
Del 1 (Side 1) – Opdateret tidslinje for de to udviklingsmål. 
Del 2 (Side 2) – Status på implementering af tiltag.  
Del 3 (Side 3) – Overblik over undersøgelserne fra handlingsplanen, med opdaterede detal-
jer i forhold til afvikling, samt fremdrift i punktform på de enkelte undersøgelser.  
Del 4 (Side 4-6) – Status på undersøgelserne i forhold til fremdrift og indsigter per maj 2021. 
 
I tillæg vedlægges baggrundsbilag til to af undersøgelserne. Her findes ’Puslingebaseline’ 
samt ’Desktop research forud for forældreundersøgelse’.  
 
Obs. Undersøgelse ’U1’ Medieundersøgelse og ’U6’ Medlemsundersøgelse indgår ikke i denne 
afrapportering. Medieundersøgelse er på dagsordenen under andet punkt. Behandlingen af 
Medlemsundersøgelsen er udskudt til sensommeren 2021. 
 
Tidsplan:  
Pga. af de generelle restriktioner på at mødes fysisk med kredsene, er tidsplanen rykket på 
et par punkter. Desuden tager de unormale forhold en del af kredsenes overskud til delta-
gelse. Se justeret tidsplan i bilagene. Desuden har generelle nedlukninger og hjemsendelser 
påvirket arbejdet. 
 
Hovedbestyrelsen arbejder med udviklingsmålene i oktober 2021. Her fremlægges status, 
resultater af undersøgelser samt mulige nye handlinger. 
 
Organisering af arbejdet 
Arbejdsformatet for disse to udviklingsmål er, at RBO er tovholder på begge. AKM og RBO 
indgår i arbejdsfælleskab med fælles sparring på fremdriften på de enkelte indsatser på 
både undersøgelser og konkrete handlinger. Specielt sparring på undersøgelserne har været 
i fokus de sidste par måneder. Andre medarbejdere herunder Kommunikation og forbunds-
kontor inddrages ad hoc. Desuden møder med ABV til overordnet koordinering.  

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
Bilag 1 – Status på udviklingsmålene Fastholde og tiltrække og kredsen fortællerBILAG1 
 
To baggrundsbilag i mappen ”Baggrund” 
”Puslingebaseline” 
 ”Desktop research forud for forældreundersøgelse” 


