
 

 

 

 

 

Halløj   i Landsdel 2  

Nu er det tid til at vælge nye ungdomsrepræsentanter (UR) til landsdelsledelsen (LDL) 

Der skal vælges 2 UR og 2 suppleanter. 

Som UR er du med til at tage beslutninger om, hvad der skal ske i Landsdel 2. Du får et kig ind i 

maskinrummet, og du bliver rustet til at gå ud i landsdelen og snakke med kredse om Landsdel 2. 

Cecilie (FDF Grenaa), Marius (FDF Aars), Charlotte (FDF Langå) har de sidste 2 år siddet som UR og UR 

suppleant. De fortæller, at de: 

- Har fået udvidet deres fællesskab  

- Har set nogle andre vinkler og indgange til FDF 

- Har været en del af udviklingen omkring udvalg og aktiviteter i landsdelen  

- Har samme rettigheder som LDL (stemmeret og deltagelse)  

- Er blevet hørt af hele LDL 

- Har et godt sammenhold  

- Oplever at der også er plads til sjov og hygge  

- Oplever at der er plads til, at de kan spørge om alt og alle har mulighed for at få forklaringer. 

Hvordan stiller man så op? 

Det gør man ved at bruge linket her: https://podio.com/webforms/26620280/2021546   

Når du følger linket, finder du et skema, du skal udfylde. Du skal bruge et billede af dig selv - meget gerne i 

FDF-skjorten. 

Hvis du har lyst, må du også gerne lave en præsentationsvideo, som vi kan lægge op i ”Seniorer i FDF 

Landsdel 2”-gruppen på Facebook.  

Hvad sker der så?  

Når du har udfyldt skemaet, bliver din opstilling delt på Facebook og på Landsdel 2’s hjemmeside. 

I forbindelse med aktivlejren vil der fredag den 24. september kl. 19.00 være et lille vælgermøde i 

gymnastiksalen på Det Ny Sletten. Man behøver ikke kunne deltage hele weekenden, men det vil være 

rigtig godt, hvis man har mulighed for at deltage denne aften.  

Alle seniorer i Landsdel 2 kan så stemme på kandidaterne fra fredag den 24. september og frem til fredag 

den 1. oktober. De valgte UR og suppleanter vil herefter få besked om valget og de vil blive præsenteret på 

Landsdel 2’s hjemmeside og på Facebook.  

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mette Saxling på saxling@fdf.dk eller på 

Messenger 
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