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Oversigt over beslutninger fra Landsmøde 2016  
	
Emne Beslutning Handling Tidsplan Ansvarlig 
FDFs værdier Nye værdier er vedtaget 

Værdier er fjernet fra vedtægter 
Lederidealet er fjernet fra lederudnævnelse 

Er lagt på hjemmeside 
Der skal arbejdes yderligere med 
kommunikation 
 

Forår 2017 MS 

Udviklingsmål 
 

FDF vil samarbejde for at give flere børn og 
unge et ståsted 

Der laves særskilt strategi og handling 2017 - 2018 MS/BSK 

Udviklingsmål 
 

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer 
for at fastholde børn, unge og aktive ledere i 
FDF 

Der laves særskilt strategi og handling 2017 - 2018 MS/BSK 

Profil, udtryk og identitet 
 

FDFs Hovedbestyrelse igangsætter et arbejde, 
der har til opgave at se på, hvorvidt FDFs profil 
og visuelle udtryk ud af til, er i tråd med 
tankerne bag ambitionen og virkeligheden ude 
i kredsene. Arbejdet tager udgangspunkt i de 
forslag, som landsmødets deltagere kommer 
med på landsmødet 2016  

Arbejdet igangsættes januar 2017 
Fra talerstolen blev det præciseret, at det er 
vigtigt at se, at det her er et procesforslag, og 
så vil debatten køre bl.a. på Midtvejsdebatten. 
Også vigtigt at præcisere, at forslag 
præsenteres kommende landsmøder (JKK) 

2017 - 2018 MS 

15 års valgret 
 
 

Kredsbestyrelse 
Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 
15 år. 
Landsdele 
…Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere 
eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage 
valg til landsdelsledelsen 
…Kandidater skal være fyldt 15 år for at have 
valgret og være valgbare til landsdelsledelsen 

Unge og demokrati  - næste skridt er på HB 
maj 2017 
Der skal arbejdes med, hvilken betydning det 
har for landsdels- og landsmøde at 15 årige 
også har valgret og dermed også er i 
deltagergruppen for mødet. 

Maj 2017 BSK 
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HB 
…Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere 
eller bestyrelsesmedlemmer i FDF  
kan modtage valg til hovedbestyrelsen 
…Kandidater skal være fyldt 15 år for at have 
valgret og være valgbare til hovedbestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 

Forslag om at styrke 
ungdomsdemokratiet i  
FDF 

Ny ordlyd §11, stk. 8 
Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i 
landsdelen til landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter, sat at 
danne disse demokratisk forud for landsmødet 
og at støtte disse før og under landsmødet i det 
nødvendige omfang. 
Der skelnes ikke mellem 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter under 
den demokratiske dannelse 
Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter 
samt to suppleanter 
Valget afholdes senest 13 måneder før den 
forventede landsmødedato. Til valget skal alle 
landsdelens seniorer være inviteret og have 
mulighed for at stille op 

Er på HB-møde marts 2017 sammen med 
landsdelsledelserne 

Forår 2017 BSK 

Medlemskab af flere kredse Hovedbestyrelsen pålægges inden næste 
landsmøde at undersøge muligheden for at 
FDFs medlemssystem kan håndtere 
medlemskab af flere kredse, herunder 
oversigter over medlemmer i kredsen inkl. 
klasser 

Arbejdet påbegyndes medio 2017. Evt. 
løsninger inden for budget igangsættes. 
HB-mødet januar 2018 drøfter fremtidens 
medlemssystem blandt andet på baggrund af 
dette arbejde samt meldinger fra spejderne 
om deres nye medlemssystem 

Medio 2017 – januar 
2018 

MFV 

Øget fleksibilitet i landsdelenes 
arbejdsform 

Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med 
mindst 8 ugers varsel…Kandidater og forslag til 
dagsorden senest 5 uger før…Fristen på 5 uger 
kan fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der 
er flertal for at fravige reglen. Senest 4 uger før 

Er tilføjet i nye vedtægter   
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udsendes dagsorden, mødebilag og 
kandidatliste 

Vedtægtsændringer En række mindre revideringer af vedtægterne Vedtægter er ajourført og lagt på fdf.dk   
Kontingentfrihed for 
medlemmer på 0 – 4 år 

Hovedbestyrelsen opretholder forsøg i 2017 og 
2018 hvor medlemmer fra 0 – 4 år ikke 
opkræves kontingent fra landsforbundet. Der 
skal fortsat sikres at kredse med familiearbejde 
registrerer medlemmerne i Carla og opkræver 
mindst 75 kr i medlemskontingent jf. FDFs 
vedtægter. 
Forsøgsordningen skal sammen med 
Hovedbestyrelsens vedtagne retningslinjer for 
familiearbejde i FDF evalueres frem mod 
LM2018 mhp. fastlæggelse af en anden 
medlems- og kontingentpraksis for 
familiearbejde i FDF 

HB maj-mødet 2018 drøfter evaluering og 
fremtiden for forsøgsordningen 

Forår 2018 MFV 

Budget 2017 – 2018 Budget vedtaget uden ændringer. Under 
fremlæggelse blev der sagt at HBs 
indsatsområder er: 

• Styrke fokus på ejerskabet og 
samarbejde med 55 Nord 

• Øge lønsomhed af ejendomme bl.a. 
med styregruppe for Sletten 

• Følge (og præge i det omfang vi kan) 
udviklingen i Tipsmidler og 
momskompensation 

• Følge og præge udvikling i 
kommunale tilskudsmuligheder 

• Sikre øget agilitet på 
omkostningssiden med henblik på at 
kunne tilpasse til indtægtssiden. 

 

Følges og arbejdes med løbende 2017 – 2018 MFV/MS 

	


