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

RAP Ja  Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.06 HB-Møde: Januar 2021 

HBs Opgaver og Landsdelskontakt Version 2 

RESUMÈ 

OBS: Forskel fra version 1 er at der er et skema under sagsfremstillingen 
 
På HB mødet skal der findes HB-medlemmer til mange opgaver og landsdelskontakten skal 
fordeles. Sagsfremstillingen nedenfor er en hjælp til et overblik. 
 
Tidsrammen og ikke mindst onlineformatet på dette møde kan gøre det svært at fordele, 
så det kan blive nødvendigt at FU laver en fordeling af opgaver og landsdelskontakt efter-
følgende.  
 
På HB-mødet her skal der findes HB-medlemmer til følgende opgaver: 

1. Styregruppe til ”Flere nye FDF-kredse” 
2. Mærkeudvalg 
3. Gruppe der ser på økonomi ved FDFs hovedkontor 
4. Arbejdsgruppe for Evaluering af struktur og landsdelenes opgaver 
5. Arbejdsgruppe for Partnerskabs-/fondsstrategi 
6. Arbejdsgruppe for Ny historiebog 
7. Medlemssystem 

 
På de næste møder skal der findes til: Studietur, FDF 120 år fødselsdag i 2022 og ikke 
mindst Arena-kontakt, som nok alle bliver involveret i. 
 
På dette møde skal der desuden vælges kontaktpersoner til landsdelene: 

• Landsdel 1 
• Landsdel 2 
• Landsdel 3 
• Landsdel 4 
• Landsdel 5 
• Landsdel 6 
• Landsdel 7 
• Landsdel 8 

 

INDSTILLING 

HB byder ind på opgaver under mødet.  
 

Det besluttes på mødet om FU skal lave en samlet fordeling efterfølgende. 
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SAGSFREMSTILLING 

 
Opgave Antal 

HBer 
Opgavebeskrivelse HB-navne 

1. Styregruppe til  
”Flere nye FDF-kredse” 

2 Leder indsatsen af kredstartsprojektet. 
Styre økonomi, lave kommunikations- 
og marketingsstrategi, følgeskab med 
nye kredse. Arbejde med bred foran-
kring i landsforbund. 

 

2. Mærkeudvalg 1 Kontaktperson til udvalget 
 

 

3. Gruppe der ser på økonomi 
ved FDFs hovedkontor 

 Det foreslås, at et HB-medlem er for-
mand for projektgruppen. Medlem af 
projektgruppen og deltagelse i alle grup-
pens møder.  

 

4. Arbejdsgruppe for  
Evaluering af struktur og lands-
delenes opgaver 

1 Udarbejde rammer og indhold for en 
evaluering af FDFs struktur, herunder 
også landsdelenes opgaver 

 

5. Arbejdsgruppe for  
Partnerskabs-/fondsstrategi 

1-2 Hjælpe med at forberede en HB-debat, 
der kan lede frem til principper for en 
partnerskabs- og fondsstrategi for FDF. 
 

 

6. Arbejdsgruppe for  
Ny historiebog 

1 Kontaktperson til udvalget  

7. Medlemssystem 1 Bidrage til at: Afdække markedet, gen-
nemføre dialog med mulige udbydere, 
inddrage kredse m.fl, udarbejde ønskeli-
ste over funktioner og krav til systemet, 
udarbejde en mere detaljeret tids- og 
implementeringsplan for projektet, som 
kan fremlægges til HBs godkendelse. 
Tidsplan er ikke fast, muligvis på HB-
møder jan, aug og nov 21. 

Emil har al-
lerede være 
lidt indvolve-
ret 

Studietur 1 Der er drøftelse på HBs møde i marts. 
Der er brug for en person til derefter at 
undersøge muligheder og komme med 
forslag. 
 

 

FDFs  
120-års fødselsdag i 2022 

1-2 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 
HBs møde i marts til at rammesætte 
fødselsdagen (hvis der skal være en) 
 

 

Trosudvalget 1 Arena kontakt defineres først på HBs 
marts møde. Som minimum må man 
forvente flere møder årligt og løbende 
at følge med i arbejdet og området. 

 

Samfundsengagementsudvalget 1  

Relationsudvalget 1  

Legeudvalget 1  
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Uddannelsesforum 1 Anne Katrine 
sidder med i 
dag 

Internationalt forum 1  

Skoleforum 2 Deltage i 2 møder årligt (med skolefor-
mænd, forstandere, formand for forum, 
generalsekretær og 2 HB-repræsentant 
deltager) og en konference. HB-repræ-
sentanter kan med fordel sidde i en af 
skolernes bestyrelse. 
 

Ulla og Chri-
stian sidder 
med i dag 

Landsdel 1 1 Indgår i et samarbejde med landsdelsle-
delsen strategien og særlige fokusområ-
der. Kontaktperson mellem HB og 
landsdelen i samarbejde med forbunds-
sekretær. 

 

Landsdel 2  1  

Landsdel 3 1  

Landsdel 4 1  

Landsdel 5 1  

Landsdel 6 1  

Landsdel 7 1  

Landsdel 8 1  

 
 

BILAG 

Ingen bilag 
 
 
 
 


