FDFs Hovedbestyrelse

Sæt ét kryds

1/4

Type

Ansvarlig

Sagsark offentlig på FDF.dk

ABV

Ja

Orientering (O)
Debat/tema (D)
x

Beslutning (B)

Punkt: 2.04

FU-Møde: Marts 2020

Konkret forslag til indsats omkring kandidatvilkår
RESUMÈ
På HB mødet i marts 2019 blev det besluttet, at der efter Midtvejsdebatten skulle nedsættes en arbejdsgruppe forud for LM2020. En arbejdsgruppe der primært skulle arbejde med
kandidatvilkår og opstillingsproces.
I januar 2020 blev det besluttet at få alle HB medlemmers input i stedet for nedsættelse af
en separat arbejdsgruppe. På HB mødet i januar blev der lavet to workhops, hvor HB og
ansatte kunne komme med input til disse kandidatvilkår. Alle disse input er samlet i en liste på siden nedenfor, og mange af ønskerne er inkluderet i forslaget, som I også finder nedenfor.

INDSTILLING

Det indstilles at HB
A: Drøfter og beslutter om det er et samlet HB, der ønsker, at kandidater ikke skal
til formøder.
B: Drøfter, kommer med rettelser og beslutter selve forslaget
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND
Ønsker fra workshop på HB møde i januar 2020:
Før kandidatopstilling
- Afstemme om HB opfordrer kandidater.
- Få talt med LDL om mulige kandidater på HB mødet i marts
- Tale med LDL om formødernes format og deres forventninger
Mellem opstilling og LM
- Mail med brugbar info
- Løbende offentliggørelse
- Åbn for dialog mellem kandidater og HB medlemmer (som ikke er på valg)
- Ingen eller delvis deltagelse i formøder (herunder afklaring omkring transportudgifter)
- Mulighed for præsentationsvideoer som kan bruges på formøder og LM
- Kandidattest
På LM
-

Samlet præsentation af kandidater på LM
Tydelig markering af kandidater (badge el.lign)
Paneldebat
HB stand
Nyt HB præsenteres samlet på scenen

Forslag til kandidatvilkår- forløb og initiativer
Landsmøde 2020

Før kandidatopstillingen
LDL og udviklingschefen drøfter formatet for formøderne på fællesmødet i marts. Der bliver lagt op til, at de drøfter hvordan det bedste formødeformat ser ud, hvis de kun tager
udgangspunkt i LM-dagsordenen, uden at kandidaterne indgår i programmet. Det er ud fra
den forudsætning, at de modtager præsentationsvideoer af kandidaterne, som de kan vise
på formøderne.
Formål med tiltagene:
Landsforbundet tilbyder at indgå i dialog med landsdelsledelserne om, at kandidaterne ikke
inviteres med til formøderne, for at fjerne den præsentationsturne som kandidaterne indtil
nu har skullet iværksætte.

På FDFs landsmødesite står der beskrevet hvilke typer af opgaver man får i FDFs hovedbestyrelse, samt at man er velkommen til at tage kontakt til et nuværende medlem, for at få
mere at vide om opgaverne, vilkår og indsats.
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På sitet står der også beskrevet, at man kan få lavet præsentationsvideo og at det vil foregå i uge 41.
Ny kandidat
Når man melder sig som HB-kandidat modtager man en mail med det samme, med følgende indhold
- Tak for dit kandidatur
- Info om at dit kandidatur offentliggøres på fdf.dk indenfor to hverdage.
- Info om datoer
- Info om præsentationsvideo
- Indbydelse til en aften hvor kandidaterne mødes for at møde hinanden samt får tilbuddet om at få produceret en kandidatvideo.
- En opfordring til at kandidaten kan ringe til et nuværende HB medlem, der ikke er
på valg, hvis man ønsker en dialog om den kommende tid som kandidat.
Formål med tiltagene:
Landsforbundet tilbyder alle kandidater lige muligheder for at få viden om forløbet i form af
infomails og sparring med et nuværende HB-medlem.
Landsforbundet tilbyder kredsene løbende viden om, hvor mange kandidater der har meldt
sig. Dermed har landsforbundet været transparente i sin viden, så kredsene kan nå at reagere inden tidsfristen for kandidater overskrides.
Mellem kandidatur og LM
Mellem den sidste tilmeldingsfrist og LM er der 7 uger. I den tid mødes kandidaterne én
gang i løbet af uge 41 til en produktionsdag for præsentationsvideoerne, hvor man også
møder de andre og spiser aftensmad sammen.
Formål med tiltagene:
Landsforbundet tilbyder lige muligheder for at få produceret en præsentationsvideo, hvor vi
står for produktionen og med tre overordnede spørgsmål. (Se DDS eksempel her )
Landsforbundet tilbyder, at kandidaterne mødes inden LM, da det giver værdi at have mødt
de andre før selve weekenden for valget.
På LM
Alle kandidater får et synligt kandidatbadge.
Præsentationsrunde af kandidaterne på scenen fredag aften
Debatleg på scenen i 20 min. med alle kandidaterne.
Præsentationsvideoerne fremvises på en skærm i forhallen i løbet af weekenden.
Et nyt samlet HB præsenteres på scenen om søndagen, samt tak til alle kandidater.
Formål med tiltagene:
Landsforbundet tilbyder synlighed af kandidaterne på LM med badge, fremvisning af videoerne samt kandidatpræsentation.
Landsforbundet tilbyder at kandidaterne kan præsentere nogle af deres synspunkter i debatlegen.
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