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Samværspolitik i FDF
RESUMÈ
Ledergruppen har på baggrund af indgående kortlægning af FDFs indsatser på samværsområdet konkluderet, at vi mangler et overordnede sæt spilleregler om hvordan vi er sammen, uanset i hvilken FDF-kontekst vi arbejder i. Dette er blevet til et forslag om, at FDF
får en samværspolitik som er gældende for alle medlemmer.
Dertil kommer et sæt redigerede samværsregler som er gældende på landsforbundets arrangementer.
Udkast på hhv. samværspolitikken og samværsregler er tilgængelig som bilag.
INDSTILLING

HB godkender, at FDF skal have en samværspolitik med de ændringer som er beskrevet i sagsarket.
HB godkender ”FDFs samværspolitik” og ”Samværsregler på landsforbundets arrangmenter”
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SAGSFREMSTILLING
Vi har i det sidste halve år arbejdet på at få ny viden om samværsområdet, især gennem et
DUF-netværk om samme emne samt få et overblik med alle de indsatser vi har i FDF, både
de forebyggende og de mere håndteringsmæssige processer. Dette kommer der en større
indledning til på selve FU mødet.
FDF har i mange år haft et sæt samværsregler og i tillæg retningslinjer for sociale medier
samt en rygepolitik. Disse er gældende for landsforbundets arrangementer.
Det er pt. tre sæt regler, som man skal holde sig orienteret i. Både som arrangør/kursusleder samt kredsaktiv.
Kredsene skal udarbejde egne samværsregler, hvori landsforbundets samværsregler som
minimum skulle indeholdes. Vi har tidligere fundet det besværligt, at den lokale kreds skal
kommunikere om eksempelvis toiletforholdene på landsforbundets arrangementer. Derfor
havde vi et forslag med til landsmødet i 2020, hvor vi ønskede at ændre formuleringen om
at landsforbundets samværsregler skulle indgå i kredsens samværsregler, til at det var
overskrifterne fra samværsreglerne der skulle gå igen i kredsens samværsregler. Grundet
manglende tid på landsmødet prioriterede vi at udskyde dette forslag til et senere landsmøde.
Vi har konkluderet, at vi mangler et overordnede sæt spilleregler om hvordan vi er sammen,
uanset i hvilken FDF-kontekst vi arbejder i. Et sæt spilleregler som bygger bro mellem de
regler der er i landsforbundsregi, og de regler der udfærdiges lokalt. Derfor ønsker vi en
fælles samværspolitik, som er vedtægtsbestemt men at indholdet er besluttet af HB.
Vi vil derfor foreslå at vi fremover har en samværspolitik som gælder for alle medlemmer,
og dertil samværsregler hhv. på landsforbundsniveau og på kredsniveau.

Dette vil medføre følgende
•
•
•

Et forslag om en vedtægtsændring på landsmødet i 2022: ”Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF”
HB beslutter en samværspolitik. Politikken beskriver både det forebyggende og
hvorledes sager håndteres.
HB beslutter et sæt retningslinjer som er gældende for landsforbundets arrangementer. Heri indgår regler for rygning og sociale medier, og derfor slettes de nuværende retningslinjer for disse områder.

Tilgængelighed
•
•
•

Samværspolitikken – herunder håndtering af sager skal nemt kunne findes på
FDF.dk
Samværspolitikken gennemgås med alle instruktører og medarbejdere forud for
landsforbundets kurser i den nye programdel ”I FDF er vi rollemodeller”
Den enkelte kreds forpligter sig på at FDFs samværspolitik er synlig lokalt.
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BILAG
Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:
1. FDFs samværspolitik – udkast maj 2021
2. Samværsregler på landsforbundets arrangementer – udkast maj 2021
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