
HBs	  ÅRSHJUL	  2015-‐2016 Fast	  bilag	  til	  HB	  møder
Bilaget	  fremstilles	  på	  alle	  mæder	  og	  angiver	  større	  sager	  og	  processer	  som	  HB	  følger. Dato:	  2015-‐03-‐01
Listen	  med	  status	  over	  opgaver	  som	  LM	  har	  pålagt	  HB	  vedligeholdes	  løbende	  i	  ledelsesrapporten

Møde Mødeindhold

O
rientering

Drøftelse

Beslutning

Åben	  /	  tem
a Dato Sted Andagt Vært

NOV14 Fortællingen	  om	  FDF	  -‐	  historie	  –	  formål	  –	  pædagogik	  (ambitionen) x 29.11.14 Rysensteen Jonas MFV
Sådan	  arbejder	  en	  bestyrelse	  strategisk x
HBs	  arbejdsform	   x
Beslutning	  om	  føl-‐ordning x
Behandling	  af	  arbejdet	  om	  udviklingsmål	  fra	  landsmødet x
Økonomi	  følgegruppe	  besluttes	  nedsat	  (vedtages	  endeligt	  på	  januar) x
Udvalgskommisorier:	  IU,	  Friluftsudvalget x

JAN15 HBs	  forretningsorden	  og	  beslutning	  arbejdsform	  (inkl.	  åbenhed) x 23-‐24.1.15 Rysensteen Iben ANV
Repræsentationer x
Kalender	  2016 x
Gennemgang	  af	  strategikoncept	  samt	  vedtagelse	  to-‐års-‐plan x
U-‐mål,	  FDF	  i	  samarbejde.	  indledning	  +	  et	  eller	  flere	  underpunkter	  FDF	  i	  samarbejde x
Ambitionen	  –	  hvordan	  skal	  den	  kommunikeres?	  1.	  behandling x x
Evaluering	  LM2014 x
Samarbejdsaftaler	  skoler,	  proces x
Samarbejdsaftaler	  landsdele,	  proces x
Legens	  Dag,	  evaluering	  2014	  og	  beslutning	  2015 x
Bygning	  lagerhal	  Sletten x
Oplevelsesår x
Tid	  til	  gennemgang	  af	  ledelsesrapport	  samt	  organisationsplan x
Udvalg:	  Bandudvalg,	  leg,	  friluftsudvalg,	  Fællesudvalg	  skoler,	  økonomi-‐gruppe x



MAR15 Fællesmøde	  landsdele	  og	  skoler x (x) 13.-‐14.3.15. Hardsyssel Amalie TH
Ambitionen	  –	  hvordan	  skal	  den	  kommunikeres?	  2.	  behandling	  +	  vedtagelse x
Ungdomsrepræsentanter	  og	  demokrati	  i	  FDF	   x x
U-‐mål:	  relationer	  og	  fællesskaber	  1.	  behandling	  af	  strategi x
U-‐mål:	  FDF	  i	  samarbejde.	  Vedtagelse	  handlingsplan	  og	  budget x
Midtvejsdebat	  –	  indhold	  og	  budget	  vedtages	   x
Økonomi	  –	  4.	  kvartal	  2014 x
Oplevelsesår x
Udvalgskommissorier:	  byggetips,	  uddannelse,	  fællesudv	  f	  skoler x
Sletten	  –	  projekt	  friluftsrådet x
Carla	  status x
Ny	  web	  status x
55Nord	  generalsforsamling,	  deltagelse	  og	  input	  fra	  FDF x
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x	  
Medlemtal	  status	  og	  proces x

MAJ15 Udlandstur	  –	  Belgien x 7.-‐10.5.15. Chiro MarianneCLR
Vedtagelse	  strategi	  og	  handlingsplan	  Fællesskab	  og	  relationer	  i	  FDF x
Evaluering	  udviklingsmål	  forløb x
Revidering	  af	  strategikoncept x
Samværsregler x
Evaluering	  HBs	  arbejdsform
Ny	  web	  status x
FDFs	  positionering	  ift	  spejderne,	  drøftelse x	  
Økonomi	  -‐	  godkendelse	  af	  regnskaber	  2014	   x
Økonomi	  –	  orientering	  1.	  kvartal	  2015	  inkl.	  medlemstal x
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x 	  
Evaluering	  af	  HBs	  facebookgruppe x
Medlemstal:	  Analyse	  af	  bagudrettede	  indsatser	  og	  kredstendenser x	  
Udvalg:	  Kristendom x

AUG15 Udviklingsmål	  2016.	  Brainstorm	  –	  hvad	  skal	  vi	  blive	  klogere	  på? x (x) 28.-‐29.8.15. Limbjerg Lars MLC
Landslejr	  –	  budget	  og	  deltagerpris	  (afventer	  Morten	  K) x
Sletten	  –	  ejendomsstrategi x
Temadebat	  –	  implementering	  i	  FDF.	  Hvordan	  følger	  vi	  ideer	  og	  projekter	  til	  dørs? x (x)
Evaluering	  uddannelsesår x



Medlemstal:	  Identifikation	  af	  fremadrettede	  indsatser x
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x
Økonomi	  –	  orientering	  2.	  kvartal x

NOV15 Midtvejsdebat x 13.-‐14.11.15 Højskolen Kim SFA
Temadebat	  med	  relation	  til	  udviklingsmål	  16	  -‐	  18 x
Status	  på	  LM	  opgaver x
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x
Økonomi	  –	  orientering	  3.	  kvartal x
Økonomi	  –	  budget	  2016,	  korrigeret x



JAN16 Temadebat	  med	  relation	  til	  udviklingsmål x Rysensteen Annekatrine
Procesplan	  LM2016,	  herunder	  evaluering	  LM2014 x
Evaluering	  oplevelsesåret x
Legens	  Dag	  -‐	  evaluring	  af	  2015	  og	  vedtagelse	  af	  2016 x
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x
Genbesøg	  af	  forretningsorden	  og	  retninglinier	  herunder x

MAR16 Fællesmøde	  landsdele	  og	  skoler x Skole	  ? Allan
Prioritering	  udviklingsmål x
Midtvejsevaluering	  Myanmar	  påbegyndes	  –	  temadebat	  om	  missionsprojekter x
Økonomi	  –	  orientering	  4.	  kvartal	  2015 x	  
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x
LM	  –	  dirigenter	  godkendes x
LM	  –	  budget	  vedtages x
LM	  –	  program	  inkl.	  gudstjeneste x

MAJ16 Indhold	  udviklingsmål x	   Sletten Christian
Økonomifølgegruppe	  -‐	  status x
Økonomi	  –	  godkendelse	  af	  regnskaber	  2015 x
Økonomi	  –	  orientering	  1.	  Kvartal x
LM	  –	  program	  vedtages x

AUG16 Vedtagelse	  udviklingsmål x Vork	  ? Per
Økonomi	  –	  orientering	  2.	  kvartal x
Økonomi	  –	  budget	  17-‐18	  1.	  Behandling x
LM	  –	  Orientering	  skriftlig	  beretning x

SEP16 Økonomi	  –	  budget	  17-‐18	  vedtagelse x Rysensteen
LM	  –	  dagsorden	  m.m.	  vedtages x

NOV16 Nyborg



Til	  behandling/placeres	  på	  HB-‐møder:
Rysensteen	  –	  revideret	  oplæg	  til	  ejendomsstrategi	  (afhænger	  af	  økonomi-‐arbejdsgruppe)
Medie-‐debat
Følge	  med	  i	  kredsudvikling	  min.	  1	  og	  gerne	  2	  gange	  årligt
Ide	  om	  en	  ny	  FDF	  sangbog
Udvalgskommisorier:	  Leg,	  friluft,	  IT,	  

Baggrundsdokumenter	  og	  nuværende	  strategier
Der	  henvises	  til	  mappen	  baggrund	  2012-‐2014	  for	  baggrundsdokumenter	  ifm.	  HB	  perioden	  2014-‐2016
Følgende	  dokumenter	  er	  gældende	  strategier	  eller	  retningslinier,	  hvor	  HB	  har	  ejerskabet:
-‐	  Retningslinier	  for	  IT
-‐	  Retningslinier	  for	  HBs	  åbenhed
-‐	  Retningslinier	  for	  brug	  af	  ansatte	  ressourcer
-‐	  Personalepolitik
-‐	  Retningslinier	  for	  kommunikation
-‐	  Ejendomsstrategi

	  
	  
	  


