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Kommissorium for FDFs mærkeudvalg 2021-2023 
 
Formål 
Udvalget skal løbende arbejde med at opdatere og vedligeholde mærkebeskrivelserne med 
udgangspunkt i FDFs mærkefilosofi. 
Dette er den vedtaget forslagstekst.  
 
Opgaver 
Kontinuerlige opgaver 

• Opdatere og vedligeholde FDFs mærker, herunder mærkebeskrivelserne, der som 
minimum er tilgængelig på FDF.dk. Inddrage andre aktører i FDF for at holde opda-
teringerne så nøjagtige og gode som muligt.  

• Udvikle nye mærketråde med udgangspunkt i FDFs mærkefilosofi 
• Opmærksomhed og mulighed for at sløjfe mærker, hvis de ikke anvendes, altså hvis 

55nord ikke har noget salg af mærket. HB skal gøres opmærksomme, hvis udvalget 
påtænker at sløjfe mærketråde.  

• Modtage ønsker og idéer fra FDFs medlemmer til ændring af mærkerne. 
• Modtage ønsker og idéer fra FDFs medlemmer til nye mærker.  
• Have en kontinuerlig opmærksomhed på at kommunikere til kredsene om mærker 
• Have blik for at inddrage de relevante målgrupper i udvalgets arbejde, herunder bru-

gere af specifikke mærker (musik mv. ) 
• Have blik for, at der er lang implementeringstid for mærker i FDF.  
• Være bevidste om den nyeste historik med mærkerne i FDF, og have forståelse for 

den opmærksomhed, som mærkeområdet har hos FDFs medlemmer.   
 
Enkeltstående opgave – en evaluering 
Udarbejde en evaluering af mærkebeskrivelserne der udkom i 2020. I evalueringen skal der 
som minimum medtages fokus på de udfordringer, som forslagsstiller af punkt 11 frem-
lagde. Evalueringen fremlægges for HB i foråret 2022.   
 
Tidsperiode 
Udvalgets kommissorium laves for 2021-2023, og derefter overgår det til at være et udvalg 
med en projektbeskrivelse, fremfor et kommissorium. Projektbeskrivelsen revideres årligt af 
formanden for udvalget og en fra FDFs daglige ledelse. Formanden skal efter 2023 ikke 
længere godkendes af HB.  

Økonomi i udvalget 
Udvalget konteres under den almindelige udvalgsbevillig. Udvikling af eventuelle nye mær-
ker skal ske i samarbejde med 55nord og FDFs daglige ledelse. Et nyt fysisk mærke skal 
som udgangspunkt være rentabelt for FDF.  

Proces for nedsættelse af mærkeudvalg 
Der vælges hurtigst muligt en formand til mærkeudvalget. HB prioriterer hvilke kompeten-
cer de finder vigtigst for en formand for mærkeudvalget.  
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Når formanden er fundet, laves der forskellige indsatser for at åbne udvalgsprocessen mest 
mulig op. Det kunne være videoer, livechat med formanden og smid dit navn i puljen efter-
følgende. Alle der var på talerlisten omkring mærker på landsmødet, får opslaget om udval-
get tilsendt. Forslagsstillere tages med på råd om indsatserne sammen med den nye for-
mand.  
 
 

 


