
 

 

Samarbejdsaftale mellem landsdele og HB  

2021-2022  

Hvad er en fælles samarbejdsaftale:  

Samarbejdsaftalen mellem hovedbestyrelse (HB) og lands-
delsledelserne (LDL) indeholder hvilke udviklingsinitiativer vi 
fælles arbejder på ud fra FDFs strategi og udviklingsmål.  

Landsdelens besluttede handlingsplan mellem den enkelte 
landsdelsledelse, HB-kontaktperson og forbundssekretæren 
indeholder handleplaner for hvordan, den enkelte landsdel vil 
arbejde med udviklingsinitiativerne. Den lokale aftale har in-
gen fast skabelon og opfølgningen sker med HB-kontakten i 
fortløbende dialog med den frekvens, der giver mening for 
landsdelen og jævnfør vedtægterne.  

 

 

Styrket samarbejdsaftale mellem landsdelsledelserne og HB  

Landsdelsledelserne arbejder for at skabe en tættere dialog 
mellem hinanden, hvor formålet er at give hinanden sparring 
på opgaveløsninger, vidensdeling og skabe konstruktiv debat 
om FDFs fremtid og udvikling.  

Det er muligt for alle i landsdelsledelserne at tage initiativ til 
at bede om sparring, vidensdeling mm.  



  

 

Hovedbestyrelsen skal som minimum rammesætte et årligt 
fællesmøde mellem HB og landsdelsledelserne. Foruden de 
muligheder der kan opstå ̊ifm. arrangementer såsom kurser, 
Midtvejsdebat og Landsmøde.  

Alle landsdelsledelser kan kontakte hinanden og tage initiativ 
til flere fælles møder landsdele imellem.  

Styrke samarbejdet om landsmødets beslutninger  

HB og LDL igangsætter et kontinuerligt undersøgende arbejde 
for at forbedre samarbejdet om en bedre sammenhæng mel-
lem landsmødets beslutninger og landsdelens handlingsplan. 
En bedre sammenhæng vil skabe bedre muligheder for at 
handle ud fra landsmødets beslutninger. En undersøgelse der 
giver mulighed for at landsdele og HB sammen kan lave for-
slag til LM med evt. vedtægtsændringer.  

HB og landsdelsledelserne vil bruge det kommende år på at 
være nysgerrige på sammenhængen mellem  
landsdelsledelsernes opgaver og strategiske muligheder, her-
under opgaver som uddannelse.  

Samarbejdsmøder i sæson 21/22  

Til samtlige møder er alle fra LDL herunder også ̊ungdomsre-
præsentanterne velkommen. Til online møder er der kun en 
der kan deltage med stemmeret. Resten af landsdelsledelsen 
kan deltage som observatører. 

Alle landsdelsledelser har et HB-medlem tilknyttet, som 
landsdelskontakt.  

Møde i efteråret mellem landsdelsledelse og HB-kontakt for 
at forventningsafstemmes en kreds- og landsdels indsats for 
2021 med udgangspunkt i FDFs strategi og landsdelens hand-
lingsplan.  

Et kort onlinemøde mellem alle landsdelsledere og HB-kon-
taktpersoner i oktober 2021 om, hvordan det går med indsat-
serne Her kan vi dele erfaringer og korrigere handlinger, for at 
opnå de bedste resultater.  



  

 

Fællesmødet mellem landsdelsledelser og HB i november 
2021 (Leder- klubben LIVE) 
Landsdelsledelserne får mulighed for at dele erfaringer om 
specifikke handlinger.  

Marts/maj møde 2022 - Mulighed for at drøfte strategi og ud-
viklingsmål for indeværende og kommende periode.  

Forbundssekretærteamet  

Der skal igangsættes en evaluering af dette, så vedtægter og 
praksis har sammenhæng.  

Hver landsdelsledelse har en forbundssekretær tilknyttet som 
deres faste ansatte. Forbundssekretæren deltager efter rele-
vans i landsdelsledelsens møder og aktiviteter. 
Forbundssekretærernes opgaver med kredse er koncentreret 
om rådgivning, sparring og udvikling.  

Forbundssekretæren betragtes som den primært tilknyttet 
ansatte for landsdelsledelsen og ikke som medlem af lands-
delsledelsen. Det betyder, at i situationer hvor en anden 
medarbejder er mere kvalificerede til at løfte opgaven vil for-
bundssekretæren kunne formidle kontakten mellem relevante 
parter og den relevante medarbejder. 
Forbundssekretærens primære rolle i arbejdet med lands-
delsledelsen er at rådgive, understøtte og udvikle landsdels-
ledelsen med udgangspunkt i den situation de befinder sig i. 
Forbundssekretæren og landsdelsledelsen indgår i et følge-
skab. 
Forbundssekretærens opgaver i landsdels regi vil tage sit ud-
gangspunkt i FDFs strategi, herunder gældende udviklingsmål 
samt være ansvarlig for at relevante uddannelsesudbud tilby-
des.  

 


