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Debat om udviklingsmål 23-24
RESUMÈ
I FDFs vedtægter §13 Landsmødet, stk. 2 står at landsmødet blandt andet skal ”vedtage eller korrigere visionsplan”. Det har før konkretiserede sig i handlingsplaner og de sidste par
landsmøder har der været 4 årige udviklingsmål med 2 årige delmål. I sagsfremstillingen
kan ses en historiske oversigt for de sidste fire landsmøder.
På landsmødet i 2020 blev der ud over en ny strategi vedtaget 3 udviklingsmål (Se sagsfremstilling for ordlyd). Forslagene fra det daværende HB blev til efter en længere strategiproces. I den proces udarbejdede HB flere notater (Disse ligger i mødets baggrundsmappe):
1.
2.
3.
4.

Strategifortælling (Fremlagt på landsmødet)
Potentielle strategiske mål (Internt HB-papir)
Notat om kredsstart (Fremlagt på landsmødet)
Notat om medlemsudvikling i FDF (Fremlagt på landsmødet)

Disse notater skal ses som grundlag for de nuværende udviklingsmål. Der gives her på
oktobermødet status på udviklingsmålene.
Forud for sidste HB-møde var en studietid hvor HB blandt andet diskuterede hvad de kommende skridt i arbejdet med strategien kunne være. På HB forsætter dem samtale med
første drøftelse af hvad HB potentielt kan foreslå af udviklingsmål på næste landsmøde.
Drøftelserne konkretiseres til januar.
HB-Forberedelse: Overvej inden mødet hvilke indsatser der i de nuværende udviklingsmål
forsat skal arbejdes med fra 2023 + om der er områder du mener der skal tilføjes.
INDSTILLING

HB tager en første debat om hvad man potentielt vil fremlægge
af udviklingsmål på det kommende landsmøde.
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SAGSFREMSTILLING

NUVÆRENDE UDVIKLINGSMÅL (LM vedtagelser)
Se eventuelt mere baggrunds information i FDF Landsmøde 2020 hæftet:
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/7/9/c/2/79c29ec52b1b1af7802789e18500770208913b94/LM20_Dagsorden.pdf
•

Kredsen fortæller FDF
Kredsene arbejder med at omsætte ambitionen til målrettede lokale fortællinger, så
både børn, unge, ledere og forældre har sprog for, hvad FDF er.

•

Flere kredse
Der samarbejdes på tværs af FDF om at oprette nye kredse over hele landet for at
skabe flere steder, hvor børn og unge kan møde FDF.
Finansieringen af dette arbejde sker med midler fra Medlemspuljen, hvoraf den største
del allokeres til kredsstart. Kredse kan fortsat søge støtte i puljen til medlemsfremmende initiativer.
Retningslinjerne for støtte til medlemsfremmende initiativer fastlægges af hovedbestyrelsen. De årlige budgetrammer for anvendelse af Medlemspuljen fastsættes ifm. vedtagelsen af budgetter for landsforbundet.

•

Fastholde og tiltrække flere
Kredsene inviterer flere børn, unge og voksne ind og arbejder på at fastholde nuværende medlemmer længere. Der iværksættes initiativer til at belyse hvordan nye potentielle brugere opfatter FDF.

OVERSIGT OVER UDVIKLINGSMÅL/DELMÅL
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BILAG
Til baggrund er der i mødets baggrundsmappe på SharePoint følgende filer fra strategiprocessen op mod FDF Landsmøde 2020:
1.
2.
3.
4.

Strategifortælling (Fremlagt på landsmødet)
Potentielle strategiske mål (Internt HB-papir)
Notat om kredsstart (Fremlagt på landsmødet)
Notat om medlemsudvikling i FDF (Fremlagt på landsmødet)

