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Overskrift 

Medlemskab af FDF for instruktører på FDFs kurser 

 

Baggrund 

I forbindelse med et generelt kig på FDFs kurser og FDFs uddannelsesår 2014 er spørgsmålet vedr. krav om 

medlemskab af FDF for instruktører og medarbejdere på FDFs kurser, rejst sig igen.  

Krav om medlemskab har været praktiseret tidligere i FDF, vi skal formentlig 10-15 år tilbage i tid. Det har ved 

gennemgang af de seneste mange års HB referater ikke været muligt at finde frem til en HB principvedtagelse.  

Den bringes således nu i ny formulering frem for HB. 

 

Indstilling 

Ledergruppen indstiller at hovedbestyrelsen indfører krav om medlemsskab af FDF for at være instruktør på 

landsforbundets kurser. Kravet er gældende fra 1.8.2015.  

Beslutningen kommunikeres allerede efteråret 2014.  

Der kan dispenseres fra dette princip i forbindelse med særlige fag-specifikke kurser. Det er FDFs ledelse som 

træffer beslutning om dispensation. 

 

Ideen 

Med skiftende kursusledere og en blanding af professionelle og frivillige kursusledere er der brug for fastlagte 

retningslinier på dette område, så der en kurs at følge og samhørighed på tværs af forbundet.  

 

Det skal dog tages med i betragtning, at et ufravigeligt krav om medlemskab kan begrænse FDFs muligheder 

for undervisning i særlige fag-kurser, da det ikke kan garanteres at der er en FDFer der kan, og vil, afholde 

kurser. 

 

I 2013 blev en del medarbejderlister fra kurserne sendt til forbundskontoret i forbindelse med 

administrationen af kurset. Disse er brugt til at lave en statistik over andelen af kursusmedarbejderes 

medlemskab af FDF på de kurser.  

Denne statistik ses neden for. 

 

Instruktører uden medlemskab 

Ved en gennemgang af kurser afholdt i FDF-regi de seneste 12 måneder, viser det sig, at 17,4 % af 

instruktørerne ikke havde medlemskab i FDF. Det tal er for højt hvorfor der fremadrettet indføres krav om 

medlemskab af FDF, når man er instruktør på et af landsforbundets kurser. 

 

Forbundskontoret har fundet dokumentation for at dette tidligere har været drøftet i HB men har ikke kunnet 

finde bilag eller vedtagelser fra HB referaterne fra tidligere møder.  

 

Forhold som børneattest administration lettes samt sikring ansvar- og ulykkesforsikring opretholdes da disse 

er gældende for medlemmer af FDF. 

 

Tidsplan 

HB behandler indstillingen august 2014. 

Beslutningen kommunikeres til FDF efteråret 2014. 

Vedtagelsen ska være effektueret 1. august 2015. 

 

Kommunikation 

Forbundskontoret sikrer kommunikation til kursusledere og opdaterer info på FDF.dk. 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                          
 HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

 Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       

X  Beslutningsbilag (B)  X  X     

Bilagsnummer: 2.3 Ansvarlig: MFV 
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