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Omlægning af medlemspuljen til kredsprojekter
RESUMÈ
HB skal som opfølgning på landsmødebeslutningen om at anvende medlemspuljen til
kredsstart forholde sig til kriterierne for kredspuljen, som skal kunne søges af eksisterende
kredse til medlemsfremmende initiativer.
Det foreslås i den forbindelse at puljens formål målrettes projekter og initiativer, der medvirker til at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted. På den måde bliver strategien
overliggeren for puljen og det foreslås derfor også at der arbejdes med to temaer i puljen,
som følger de to udviklingsmål. Det bliver således muligt at søge støtte til initiativer som
handler om at tiltrække og fastholde flere børn og unge eller som fokuserer på at kredsen
fortæller FDF.
En konsekvens af denne tilgang er at kriterierne for puljen skal opdateres hver gang der
kommer nye udviklingsmål.
Det foreslås samtidig at landsforbundet ikke længere skal angives som en mulig ansøger,
der udelukkende skal kunne søges af kredse og landsdele. Samtidig bør HB forholde sig til
om der skal sættes grænser for hvor meget et enkelt projekt skal kunne modtage i støtte
og hvad pengene skal kunne bruges til, hvilke krav man vil stille til evalueringer og dokumenteret effekt samt hvem der skal have bemyndigelse til at vurdere ansøgninger til puljen.
Der henvises til ansøgningsskemaer mv. for puljen på: https://kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/fundraising/medlemspuljen
INDSTILLING

Det indstilles, at HB behandler og vedtager det i bilag 1 vedlagte udkast til ansøgningskriterier for medlemspuljen til kredsprojekter med eventuelle ændringer og
kommentarer fremkommet på HB-mødet.
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND
Udviklingsmålet om kredsstart blev på landsmødet 2020 vedtaget med følgende endelige
ordlyd:
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.

I den skriftlige motivation af forslaget skrev HB bl.a.:
Der vil i Medlemspuljen fortsat være afsat 75.000 kr. årligt, som eksisterende kredse kan
søge til medlemsfremmende initiativer.

Nuværende kriterier for medlemspuljen
Medlemspuljens formål
At give tilskud til medlemsudviklende aktiviteter i FDF, både lokalt og nationalt.
Hvad kan der søges tilskud til?
Aktiviteter der styrker FDFs medlemsudvikling, herunder at fastholde allerede eksisterende medlemmer samt at tiltrække nye.
Der gives ikke tilskud til løn eller materiel. Materiel kan der dog dispenseres fra i ekstraordinære tilfælde.
Hvem kan søge?
Kun kredse, landsdele og landsforbund kan være ansøgere – der kan altså ikke ansøges som privat
person.
En kreds kan godt søge støtte til et landsdels- eller landsforbundsprojekt, og omvendt.
Der skal være mindst 1 person over 18 år bag projektet.
Hvordan tildeles støtten?

•

Projektets evne til at fastholde eller tiltrække medlemmer.

•

Ansøgerens egenfinansiering, eventuelt økonomisk grundlag fra årsregnskaber.

•

Anden projektfinansiering.

•

PR.

•

Om projektet inddrager/lever op til FDFs ambition
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Hvad er den økonomiske ramme?
Der er ikke noget fast loft for ansøgningens størrelse – Husk blot, at et godt budget er vigtigt for vurderingen. Hver ansøgning vurderes af Medlemspuljepanelet, som er et bevillingsudvalg under landsforbundet.
Kvitteringer er vigtige
For at få udbetalt tilskuddet fra Medlemspuljen, er det afgørende, at du gemmer kvitteringerne for
ALLE de udgifter, du har haft i forbindelse med projektet.
Hvordan med udbetalingen
Det bevilgede tilskud kan udbetales i 2 rater. Det er muligt at modtage 75% af beløbet som opstart,
og resten når arrangement er afsluttet, og regnskab inkl. kvitteringer er sendt ind til Forbundskontoret. Afsluttende regnskab med kvitteringer skal sendes senest 2 måneder efter arrangementet er afsluttet.
Evaluering
For at jeres gode idéer kan komme andre til gavn/inspiration, vil vi gerne bede om en evaluering efterfølgende, bl.a. så vi kan lægge det på hjemmesiden. Det kan være via mail eller vi kan ringe jer op.
Det er interessant både at have noget om forløbet, billeder og evt. medieomtale med.

Se vedlagte bilag 2 for oversigt over projekt der har opnået støtte de seneste år.

Oplæg til ændringer og drøftelser
Formål
Overskriften for puljen er jf. landsmødevedtagelsen ”støtte til medlemsfremmende aktiviteter”. Dette kan naturligvis betyde mange ting, og derfor foreslås det at puljen eksplicit
målrettes til at følge landsmødets strategiske indsatsområder, hvor strategien bliver overskriften for hvad puljen kan støtte:
Da kredsstartsprojektet allerede båndlægger en stor del af de allokerede medlemspuljemidler, herunder til processer og opstartstilskud direkte til nye kredse foreslås det umiddelbart, at puljen kommer til at falde under de tematiske overskrifter for de øvrige udviklingsmål.
En formålsbeskrivelse kunne derfor lyde noget i stil med:
Medlemspuljen støtter projekter og initiativer, der medvirker til at vi sammen giver flere børn
og unge et ståsted.
•

Under temaet Tiltrække og fastholde flere børn og unge kan der søges støtte til initiativer hvor kredse inviterer flere børn, unge og voksne ind og/eller arbejder på at
fastholde nuværende medlemmer længere.
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Under temaet Kredsen fortæller FDF kan der søges støtte til initiativer hvor kredse
arbejder med at omsætte ambitionen til målrettede lokale fortællinger, så både
børn, unge, ledere og forældre har sprog for, hvad FDF er.

En konsekvens af denne tilgang er at kriterierne for puljen skal opdateres hver gang der
kommer nye udviklingsmål.
Hvem skal kunne søge puljen?
Hidtil har kredse, landsdele og landsforbund kunnet søge puljen. Med landsmødevedtagelsen og hvis HB går videre med at ensrette puljen til at passe ind under udviklingsmålene
vurderes det primært at være relevant for eksisterende kredse at søge. Det kan dog overvejes om flere kredse i fællesskab/netværk og landsdele fortsat også skal kunne søge.
Det vurderes ikke at give mening at indikere at landsforbundet kan søge puljen, hvorfor
dette bør fjernes fra kriterierne. HB kan derudover i princippet altid bevilge midler fra puljen eller fra de øvrige budgetlinjer til aktiviteter som initieres af HB, ansatte eller udvalg.
Det bør præciseres, at det skal være en kreds eller en landsdel, der skal stå bag en ansøgning, hvorfor en bevilling også udbetales til kredsens eller landsdelens konto. På den baggrund bør kravet om, at der skal være en 18-årig bag projektet slettes. Det tjener ikke noget
videre formål, hvis der står en kreds bag og det er derudover i modstrid med hvad vi ellers
har sagt og skrevet ifm. bl.a. ændrede valgvedtægter mv.
Beløbsrammer
Hidtil har der ikke været noget egentligt årligt maks. på anvendelse af puljen endsige
egentlige et loft for hvor meget der kan søges. Da der nu kun er 75.000 kr. i puljen årligt
vurderes det at puljen med et fornyet fokus forhåbentlig kan få fornyet søgning. Derfor foreslås det at der sættes en beløbsramme på f.eks. 10.000 kr. pr. projekt.
Samtidig foreslås det, at begrænsningerne på hvad en bevilling kan bruges til, hvor der i
dag er en eksplicit afgrænsning på løn og materiel, helt fjernes. I stedet bør det fremgå at
puljen kan søges til at dække rimelige og nødvendige udgifter ifm. projektet/aktiviteten. Der
skal naturligvis stadig sendes et budget og et regnskab.
Evaluering/dokumentation
En vigtig afvejning er hvor meget man som kreds skal sandsynliggøre af muligt output for at
kunne opnå støtte, samt hvor meget man skal evaluere på og dokumentere de faktiske resultater i form af f.eks. medlemsfremgang for at være berettiget til støtten. Pt. er kravene
ikke store og erfaringerne er derudover at det ikke er evalueringsrapporter til FDF, der tænder en særlig stor gnist hos kredsene.
Da puljen er relativt lille og da der ikke afsat særskilte lønmidler internt til at gøre en ekstra indsats på at rådgive om puljen eller at følge op på bevilgede projekter foreslås det stilles som krav at kredsen sender et regnskab samt nogle billeder og en beretning fra projektet, som kan danne baggrund for en historie på FDF.dk.
Hvem skal vurdere ansøgningerne?
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Pt. træffer administrations- og udviklingscheferne i fællesskab beslutning om at bevilge
støtte på baggrund af en indkommen ansøgning eller ej. Der har tidligere været arbejdet på
at nedsætte et medlemspuljepanel med deltagelse af nogle kredsledere, hvilket dog aldrig
er blevet realiseret.
En bred sammensætning af et bevillingsudvalg kan være med til at give større legitimitet til
beslutningerne om såvel bevillinger som afslag. Det vurderes dog ikke, at HB eller landsforbundet pt. mangler legitimitet til at forvalte midlerne fra puljen og derfor foreslås det at
HB prioriterer en enkel og hurtig sagsbehandling og lader det være op til ledergruppen at
organisere forvaltningen af puljen, herunder hvilke ansatte, der skal deltage i behandlingen
af ansøgningerne.
BILAG
Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:
1. 2.16_HB_Omlægning af medlemspuljen til kredsprojekterBILAG1_mar21 (udkast til
ansøgningskriterier)
2. 2.16_HB_Omlægning af medlemspuljen til kredsprojekterBILAG2_mar21 (oversigt over
projekter de seneste år)

