Landsdelsledelsesmøde
Samarbejdsaftale-møde i FDF Middelfart
10.august 2017
Til stede:
AK (Anne Krtrine, HB), Helmuth (LDL), Lærke (LDL), Michael (LDL), Mogens (LDL), Bitten
(Staben), Simon (Staben).
Velkomst og indledning “Du ser mig” - om at se og fange hinandens blik.
Præsentation omkring bordet.
Helmuth fortæller om PVT og om den manglende respons fra de nye kræfter, som ikke har kunne
løfte opgaven.
HVAD OPTAGER LANDSDELSLEDELSEN NU?
• Aktivitetskasser. Lærke fortæller om landsdelens aktivitetskasser, som kredsene frit kan
låne gratis til deres møder, lejre eller arrangementer. Vi er pt. ved at opdatere og forny, så
de stadig er attraktive.
• Er landsdelens kredse for meget sig selv?
• Kender landsdelsledelsen landsdelens kredse?
• Venskabsklasser imellem kredsene.
• Kan landsdelen være med til at frembringe nogle af de gode historier?
• Landsdelsledelsen arbejder på at lave et PR-team, som skal finde de gode kredshistorier
og dele dem på landsdelens facebook side.
• PR-trailer. Michael fortæller om landsdelsledelsens ide om en PR-trailer, som skal kunne
bruges til alle former for arrangementer.
• Skal vi invitere til et PR-trailer-møde hvor vi kan sætte gang i planerne?
• Lederskole/arrangementer. Det er de samme kredse som kommer. Hvordan får vi de
andre kredse med?
• Bitten fortæller om Relations-Bazar, hvor man møder hinanden og møder hinandens
evner/viden/kompetencer, som derefter kan bruges rundt om i kredsene.
• Er lederskolen i sin nuværende form attraktiv? Hvad vil lederne?
AMBITIONEN:
Vi snakker om ambitionen og udviklingsmålene.
• Lever de i kredsene? Nej, og alligevel ja. For det har de jo altid gjort - nu er der bare
kommet nye ord på.
• “Ambitionen er den bedste formulering af vores formål vi nogensinde har haft.”
• “Ambitionen er godt for nye FDFere og dem der ikke kender FDF, men bruges ikke sådan
rigtigt indad…”
• Gennemgang af udviklingsmål 2016-18. Det er vigtigt at landsdelsledelsen arbejder med

•

på dette og er med til at sætte kredsene i spil, så kredsene kan bruge udviklingsmålene til
at udvikle sig med.
Man kunne måske bruge PUS-TUM-dag til at parre kredsene, så de kan gå hjem med en
venskabs-klasse.

SAMARBEJDE MELLEM LDL OG HB-KONTAKT
Skal AK deltage på et møde årligt hvor vi vender HBs dagsorden og LDLs udfordringer /indspark
til diskusion eller andet lidt dybere.
SAMARBEJDSAFTALE
Vi tager en snak om landsdelens udspil til samarbejdsaftale.
Vi skal have en snak omkring nyhedsmails m.v. Hvad er niveauet og hvor meget skal der
udsendes?
• Helmuth sørger for at tilrette og udsende ny

