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

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

 
Punkt: 2.08 HB-Møde: Januar 2020 

Indsats omkring kandidatvilkår og program for LM2020 

RESUMÈ 

 
På HB mødet i marts 2019 blev det besluttet, at der efter Midtvejsdebatten skulle nedsæt-
tes en arbejdsgruppe forud for LM2020. En arbejdsgruppe der primært skulle arbejde med 
kandidatvilkår og opstillingsproces.  
 
FU ønsker, at HB tager drøftelsen om disse vilkår. HB kan beslutte om de ønsker at ned-
sætte en arbejdsgruppe efterfølgende, hvis nogle af drøftelserne ønskes undersøgt eller vi-
deredebatteret.  
 
Efter drøftelsen kan HB komme med input om programsammensætningen til LM.  
 
Der er et forslag til en procesplan vedlagt som bilag. Denne tilpasses hvis drøftelsen med-
fører ændringer ift. tidsplanen.  
 
 
 

INDSTILLING 

Det indstilles at  
 

A: HB drøfter kandidatvilkår og beslutter, 
 om de ønsker en separat arbejdsgruppe efterfølgende. 

 
B: HB kommer med input til programsammensætning for LM2020. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
 
Forslag til drøftelse 
HB debatterer i plenum  
 
• Kandidatvilkår og opstilling – minimum følgende punkter: 

o Offentliggørelse af kandidater.  
- Skal det være undervejs i opstillingsperioden? 
- Ønsker I at kandidaterne offentliggøres med navne.  
- Hvordan ville det være bedst at offentliggøre dem? 

o Kandidaters deltagelse på landsdelenes formøder (herunder omfang, økonomi) 
- Skal kandidaterne med på alle formøder? 
- Er det egenbetaling for opstilling-turne? 
- Er landsdelens formøder et godt sted at præsentere sit kandidatur? 

 
Forslag til input 
Dernæst kan man komme med ønsker til programsammensætningen af LM2020, som vil 
blive taget i betragtning og fremlægges til programpunktet for LM til marts mødet 2020.  
 
• Programsammensætning af LM – minimum følgende punkter: 

o Kandidaternes mulighed for at præsentere sig (fra scenen, i en stand, badge) 
o Fredag aftens program, landsdelenes møder. 
o Forretningsorden i salen? 
o Lørdag aftens program – skal der være en foredragsholder? 

 

TIDSPLAN 
Der er et forslag til tids- og procesplan vedlagt som bilag. I denne skal strategikommunika-
tionen også fremgå efter HBs januar møde. 
Jan: Beslutning om arbejdsgruppe og drøftelse 
Marts: Beslutning af LM program 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Procesplan for LM2020  

 
 
 


