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

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

 
Punkt: 2.05 HB-Møde: maj 2020 

Indhold i evaluering af Arena-indsatsen 
 

RESUMÈ 

Der er ønsket en evaluering af den indsats der, siden 2016, er gjort omkring Arenaen. Der 
blev fremlagt et konkret udkast til omorganisering af vores udvalg i maj 2017, og det blev 
vedtaget i HB. Arbejdet med at arbejde med involvering blev ikke behandlet i HB.  
 
Ved beslutningen i maj 2017 ønskede HB sig to ting 

-  at blive klarere på ambitionsudvalgenes rolle  
- At HB fik en tættere kontakt til nu færre udvalg. 
-  

Disse to punkter kan naturligvis undersøges og indgå i en evaluering. Derudover skal dette 
punkt bidrage til kunne drøfte andre områder, som HB ønsker at der skal indgå i evaluering 
af Arenaindsatsen.  
 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB 

A: kommer med input til hvilke dele der ønskes evalueret i Arenaindsatsen 
B: Beslutter omfanget af evalueringen.  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND  
Adm. lægges op til en evaluering, som indeholder følgende punkter: 

• Formål og delmål – hvilke handlinger er der arbejdet med, hvorledes fungerer de i 
praksis? 

• Hvordan opleves ambitionsudvalgenes rolle hos de frivillige i enhederne og i HB? 
• I strukturopdelingen skulle ambitionsudvalgene og fora tættere på HB. Hvorledes 

opleves dette i dag af de frivillige? 
• Hvorledes opleves og fungerer det i praksis for de enheder, der har projektbeskri-

velser? Oplever de at være længere væk fra HB? Oplever HB, at de er længere væk 
fra deres arbejde i HB? 

 
Administrativt ønskes en evalueringsform indeholdende et spørgeskema for alle Arenafor-
mænd, samt eventuelle interviews af formænd for de tre fora og de tre ambitionsudvalg.  

TIDSPLAN 
Tidligere HB-Behandlinger. Der findes bilag til de fleste af punkterne, disse findes i share-
point under de enkelte møder. 
 
April 2016 Ledelsen og ABV påbegynder et projekt om FDFs udvalg. HB orienteres første 

gang i maj 2016. Projektet havde til formål at  
• At skabe et attraktivt, frivilligt miljø på nationalt plan, der kan være med 

til at udvikle FDF.  
• At vi giver flere muligheden for at engagere sig 
• At de frivillige arbejder mere strategisk med ambitionen 

 
Jan. 2017 ABV præsenterer nogle anbefalinger til HB, som omhandler strukturelle æn-

dringer og involveringstiltag.  
 
Maj 2017 HB behandler emnet, og godkender strukturændringerne. Arbejdet med at in-

volvere flere i udvalgsarbejdet er i gang sideløbende med forslaget om ny 
struktur og behandles ikke i HB.  

 
Aug. 2017 HB orienteres om implementeringsplan. 
 
Jan. 2018 HB godkender 'HBs kontakt til ambitionsudvalg og fora’ 
 
Jan. 2019 HB orienteres om status på enhederne i Arenaen.  
 
Marts 2020 UDSKUDT TIL MAJ - HB drøfter evaluering af projektet om Arenaen 
 
Maj 2020 HB drøfter og beslutter evaluering af indsatsen om Arenaen 
 
Aug 2020 Evalueringen forelægges for HB 
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BILAG 

Ingen specifikke bilag. 
 

 


