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2.08_ Bilag 1 – HB, januar 2021 

Handlingsplan for udviklingsmål: Flere FDF-kredse 

Indledning 
Dette er handlingsplanen for udviklingsmålet ’Flere FDF-kredse’. I denne handlingsplan fin-
der du tiltagene for 2021 mens du i projektbeskrivelsen finder en overordnet tidsplan for 
hele projektperioden.  
 
I dette dokument beskrives følgende punkter, og hovedbestyrelsen kan tilrette i det, som 
det ønskes. Ved en rød markering skal hovedbestyrelsen træffe en beslutning.  
 
1. Målsætning 

Repetition af målsætning for projektet 
 

2. Organisering af styregruppe og projektgruppen 
A) Styregruppe 
Beslutning: Konkret sammensætning af styregruppe, herunder forslag til navne.  
Opgaver for styregruppe er blevet specificeret siden projektbeskrivelse 
Beslutning: Styregruppens afrapportering til HB 
 
B) Projektgruppe 
Sammensætning samt de generelle opgaver er blevet specificeret 
 

3. Inddragelse af frivillige 
Konkretisering af hensigterne fra projektbeskrivelsen 
 

4. Økonomi 
 

5. Handlinger i 2021 
Konkretisering af styregruppens opgaver 
Konkretisering af projektgruppens første opgaver 

 

Målsætning 
Målsætningen er at åbne flere kredse hvert år, end vi lukker.  
Det betyder i praksis oprettelse af minimum otte kredse – i gennemsnit mindst én ny kreds 
per landsdel per år. Når målsætningen forholder sig til hver enkelt landsdel er det med 
henblik på at skabe ejerskab for at starte nye kredse i hele landet og understrege, at én el-
ler få landsdele ikke kan løfte opgaven alene – det er en fælles opgave, som kredsene i 
landsforbundet har forpligtet hinanden og sig selv på. 

Organisering 
Projektet ledes af styregruppen og det daglige arbejde varetages af en projektgruppe. Sty-
regruppen vil bestå af både frivillige og ansatte, mens projektgruppen kun består af de an-
satte. For projektgruppen gælder det, at de i løbet af projektet skal inddrage frivillige i 
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kredse, netværk, landsdele og Arenaen, så kredsstart bliver en opgave, som løftes i fælles-
skab i landsforbundet. 
 
 

 
 
 

A) Styregruppe 
Styregruppen leder indsatsen og sætter de overordnede rammer og retninger for projektet 
og hermed projektgruppens arbejde. Gruppen fungerer derudover som bindeled mellem Ho-
vedbestyrelsen og projektgruppen. Det er vigtigt, at styregruppen får mandat fra HB til at 
styre projektet.  
 
Medlemmer i styregruppen 
Følgende medlemmer skal indgå i styregruppen (SG): 

• Min. to HB-medlemmer  
• Min. tre andre frivillige  
• FDFs udviklingschef Anna Vistesen + andre fra ledelsen ved behov 
• Den ansatte som bliver projektleder (fungerer også som sekretær i SG) 
• Herudover kan eksterne kompetencer indtræde ved behov. 

 
FDFs formand og  generalsekretær kan deltage i styregruppemøder.  
 
Frivillige i SG: 
Følgende kompentencer ønskes opfyldt af de frivillige som skal sidde med 
Medlemsinddragelse og bred forankring i FDF, kommunikation og marketing, økonomi, stra-
tegi.  
HB medlemmer som skal sidde i styregruppen får sammen med Anna Vistesen lavet en 
proces for et open call, så det er åbent og alle har muligheden for at ansøge om at sidde 
med i styregruppen.  
 
Drøftelse og beslutning: 
1)  Hvem fra HB skal med i SG?  
Det skal Anna Korsgaard Berg og Christian Bjerre.  
 
2) Hvem skal være forperson for SG? 
Det skal Christian Bjerre.  
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Generelle opgaver for styregruppen 

• Tidsplan og milepæle for projektet 
• Lede projektgruppen opgaver 
• Medlemsinddragelse og bred forankring i FDF, herunder langsigtet strategi for kom-

munikation og marketing 
• Forvaltning og disponering af budgetposten ‘øvrige midler’ 
• Følgeskab med nye kredse, og sikre kommunikation af dette, bl.a. på FDF.dk 
• Rapportering til HB  
• Inddrage eksisterende kredse i arbejdet med at starte kredse op.  
• Personalemæssige beslutninger ligger ikke hos styregruppen, men hos FDFs ansatte 

ledelse 
 
Drøftelse og beslutning på HB mødet i januar: 
Hvor ofte og i hvilket format ønsker HB, at styregruppen skal rapportere? 
Det blev besluttet, at afrapportering skal ske skriftligt halvårligt, eventuelt suppleret af 
drypvise løbende statusopdateringer.   
Der blev nævnt et ønske om, at disse rapporteringer ligeledes kommunikeres til landsdels-
ledelserne og muligvis også i nyhedsform.  
Ligeledes blev der nævnt et ønske om at have indsigt i styregruppens mødereferater og 
dermed mulighed for at følge arbejdet løbende. 
 
 
Samarbejde og samspil mellem styregruppen og projektgruppe 
Styregruppen skal som noget af det første tage stilling til, hvordan de ønsker samarbejdet 
med projektgruppe; herunder, hvor tæt styregruppen ønsker at være på det operationelle 
niveau og om styregruppen selv ønsker at tage del i det operationelle arbejde. Dette vil 
have indflydelse på styregruppens mødefrekvens og samarbejdet med projektgruppe. 
 

B) Projektgruppe 
Medlemmer i projektgruppen 
Projektgruppen er udelukkende ansatte, som i høj grad løbende involverer frivillige. Opga-
verne omkring kredsstart forankres både hos nuværende forbundssekretærer og på for-
bundskontor. Når styregruppen er etableret, skal der ansættes en fuldtidsmedarbejder til 
projektet. Vedkommende vil blive projektleder, og indgå i styregruppen.  
 
Generelle opgaver for projektgruppen 

• Mobilisere flere frivillige der vil starte kredse 
• Understøtte frivillige kredsstartere på alle parametre 
• Sikre fremdrift af projektet 
• Rapportering til styregruppen 
• Eksekvere på kommunikations- og marketingsplan 

 
Inddragelse af frivillige 
Der skal arbejdes med målene om bred forankring fra projektbeskrivelsen, så kredsstarts-
kulturen integreres som en egentlig kultur.  
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• Projektgruppen får etableret kontakten til landsdelsledelser om hvordan projektet star-
ter op, hvordan de kan engagere sig, og hvordan de kan få kredsstart som et fast punkt 
på deres dagsorden. Landsdelsledelsernes rolle i projektet aftales endeligt på HB mø-
det i maj, sammen med de nye landsdelsledelser. 

• Projektgruppen skal arbejde med finde frivillige mobilisatorer i hver landsdel. Det skal 
formentlig have et andet navn, men konceptet er, at der skal findes en eller to fra hver 
landsdel, som har et stort netværk i landsdelen, bredt kendskab til kredsene samt mod 
og lyst til at være opsporende på nye frivillige kræfter i landsdelen sammen med pro-
jektgruppen. En frivilligmobilisator kan sagtens være en fra landsdelsledelsen, men det 
er ikke et krav. Mobilisatorerne skal dog få etableret kontakt til landsdelsledelsen, så 
landsdelsledelserne holdes orienteret og kan give feedback, input og være medskabere.   

 

Økonomi 
De afsatte midler til kredsstart fordeler sig over fire poster: Løn, Øvrige udgifter, Kredsstart 
og Kredspulje. Styregruppen råder over midlerne til Øvrige udgifter og Kredsstart (startpak-
ker til nye kredse). FDFs ansatte ledergruppe råder over posten Løn. Posten Kredspulje skal 
debatteres til HB-mødet i marts 2021 og derfor er det ikke styregruppen, som administrerer 
de 75.000 kr. i puljen.  
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Handlingsplan for 2021 
I projektbeskrivelsen er der en overordnet tidsplan for hele projektperioden. I det følgende 
konkretiseres handlingsplanen for 2021. Den er visualiseret i bilag 4.  
 
Styregruppens opgaver: 
HB medlemmer og udviklingschef starter arbejdet op umiddelbart efter HB mødet i januar. 
De tager fat på følgende opgaver i prioriteret rækkefølge: 
 

1.  Få etableret styregruppen. Der arbejdes med arbejdsrytme, samt aftale hvilken 
kommunikation der skal meldes ud de næste to-tre måneder.  

 
2. Kontakten til projektgruppen etableres og det afklares, hvilke initiativer og opgaver, 

der skal løftes af hhv. projektgruppen og frivillige i kredsstartsprocessen i den før-
ste periode.  

 
3. Forbundskontoret og styregruppen udarbejder en baseline på kredsenes fokus på 

kredsstart og fastholdelse og rekruttering (er inkluderet i medlemsanalyse og laves 
af eksterne)  

 
4. Styregruppen lægger kommunikationsstrategi i samarbejde med FDFs kommunikati-

onsteam og projektgruppen, så der er en klar plan for hvor og hvordan der kommu-
nikeres ud i landsforbundet om kredsstarteprojektet. Det er vigtigt, at FDF.dk bedre 
understøtter muligheden for dels at melde sig ind i FDF og dels at starte nye 
kredse. Der skal på FDF.dk etableres et nyt område der både i ord og visuelt viser 
fremdrift og målsætninger i arbejdet med kredsstart. 

 
5. Styregruppen fremlægger projektgruppens foreløbige resultater af potentialer for HB 

på maj mødet. Her præsenteres også hvilke kredse der startes op i 2021. 
 

6. Styregruppen udarbejder en strategi for fondsansøgning koordineret med HBs gene-
relle fondsstrategi (Der nedsættes en HB-arbejdsgruppe i januar 2021)  

 
7. En større kortlægning af potentialer for kredsstart i alle landsdele i 2022 fremlæg-

ges for HB. Her gives også en status på projektets andre tiltag.   
 
 
Projektgruppens første opgaver: 

1. Opstart af kortlægning 
Projektgruppen skal som det første lave en plan for kortlægning, og igangsætte ar-
bejdet med kortlægningen. Planen skal både indeholde mulige kredsstartsteder for 
2021 samt en mere langsigtet plan for kortlægningen.  
I planen skal der rækkes ud til de eksisterende kredse for at få inputs med henblik 
på at identificere potentialer for nye kredse. 

 
2. Finde frivilligmobilisatorer (beskrevet i inddragelse af frivillige-afsnit) 

 
3. Kontakte landsdelsledelser for opstart af samarbejde 
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4. Lægge en konkret plan for kommunikativ og visuel synlighed på FDF.dk ud fra styre-
gruppens overordnede kommunikationsstrategi. Det skal være muligt for alle FDFere 
og andre interesserede at følge indsatsens fremdrift og muligheder for at involvere 
sig. 

 
5. Arbejdet med modning for kredsstart for 2021 startes op senest april, og reelle tiltag 

med frivillige er i juni/august. 
 

6. Projektgruppen arbejder med metodeudvikling og undersøgelse af, hvad andre orga-
nisationer og brancher gør. I forlængelse af dette og plan for potentialer laves en 
analyse og beskrivelser af, hvilke typer kredse (classic, musik, familie etc.) der kan 
og bør satses på i projektet.  

 
7. Projektgruppen udarbejder understøttende materialer: Fx vejledninger, inspiration, 

cases, ny kreds-netværk etc.  
 
 


