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Landsmødets beslutninger
får liv i kredsen
V. Ulla Visbech Hovedbestyrelsen

5 Forslag om strategi
Vedtaget ordlyd:
FDFs Strategi 2021-2026 lyder: ”sammen giver vi flere børn og unge
et ståsted”
Vedtaget med 296 stemmer for og 14 stemmer imod

6.1 Udviklingsmål: ” Flere nye FDF-kredse”
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 medlemspuljen, hvoraf den
største del allokeres til kredsstart. Kredse kan forsat søge støtte i
puljen til medlemsfremmende initiativer.
Retningslinjerne for støtte til medlemsfremmende initiativer
fastlægges af Hovedbestyrelsen. De årlige budgetrammer for
anvendelsen af medlemspuljen fastsættes ifm vedtagelsen af
budgetter for Landsforbundet
Vedtaget med 291 stemmer for og 28 stemmer imod.

6.2 Udviklingsmål:
Tiltrække og fastholde flere børn og unge
Kredsene inviterer flere børn, unge og voksne ind og arbejder på at
fastholde nuværende medlemmer længere.
Der iværksættes initiativer til at belyse hvordan nye potentielle
brugere opfatter FDF.
Vedtaget med 305 stemmer for og 4 imod.

6.3 Udviklingsmål:
Kredsen fortæller FDF
Kredsene arbejder med at omsætte ambitionen til målrettede lokale
fortællinger, så både børn, unge, ledere og forældre har sprog for,
hvad FDF er.
Vedtaget med 285 stemmer for og 15 stemmer imod.

7 sikring af den demokratiske proces og det
frie valg
1.

Hovedbestyrelsen består af
• 11 medlemmer valgt af landsmødet.
• indtil 2 medlemmer, som hovedbestyrelsen kan supplere sig med for indtil 2 år ad gangen.
• Hovedbestyrelsen kan aftale gensidig repræsentation uden stemmeret med andre
beslægtede og
samarbejdende organisationer.
2. Valget af de 11 medlemmer af hovedbestyrelsen samt suppleanter for disse sker på følgende måde:
a. uændret
b. Kandidaterne vælges efter almindeligt stemmeflertal, hvor hver stemmeberettigede skal afgive et
antal stemmer, svarende til det antal pladser, der jf. § 12, stk. 4 skal besættes i hovedbestyrelsen.
Hver stemmeberettiget må maks. afgive én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed omkring
valget af det 5. (6.) hovedbestyrelsesmedlem aktiveres en ekstra valgrunde mellem de kandidater, der
har opnået samme stemmetal. I denne ekstra valgrunde vælges kandidaterne efter samme metode
som i første valgrunde.
c. De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde suppleanter for
hovedbestyrelsesmedlemmer i den rækkefølge, som stemmetallene i første valgrunde viste. I tilfælde
af stemmelighed blandt suppleanter trækkes der lod om disses indbyrdes placering. Lodtrækningen
sker på landsmødet, i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen af det endelige valgresultat og
forestås af landsmødets dirigenter. Såfremt en suppleant indkaldes til hovedbestyrelsen, sker det for
det udtrædende hovedbestyrelsesmedlems resterende valgperiode.
Vedtaget med 256 stemmer for og 52 imod

10. Forslag om nedsættelse af et stående
mærkeudvalg
FDFs hovedbestyrelse nedsætter et mærkeudvalg på lige fod med
forbundets øvrige udvalg. Udvalget skal løbende arbejde med at
opdatere og vedligeholde mærkebeskrivelserne med udgangspunkt i
FDFs mærkefilosofi.
Vedtaget med 286 stemmer for og 23 stemmer imod.

14.1 Forslag om bedre økonomi for FDFs
hovedkontor
Landsmødet giver hovedbestyrelsen mandat til udlejning eller salg
af Rysensteen efter forudgående grundige undersøgelser i
samarbejde med et bredt funderet udvalg af frivillige fra kredse,
udvalg og HB.
Vedtaget med 230 stemmer for og 90 stemmer imod.

14.2 Forslag om omlægning af Julsøfonden
Formålet med Julsøfonden udvides til at omfatte finansiering af
investeringer og afskrivninger på landsforbundets ejendomme. Dette
skal i så fald fremgå af budgetter og regnskaber for landsforbundet,
som fremlægges for landsmødet. Det skal i den forbindelse sikres,
at der stadig er midler nok i Julsøfonden, til at kredse m.fl. kan søge
midler til at finansiere ejendomme, både og joller samt etableringen
af musikenheder.
Vedtaget med 283 stemmer for og 13 stemmer imod.

14.3 Forslag om Budget 2021-2022
Det foreslåede budget og kontingentsatser er fremlagt i
dagsordenshæftet.
Budget- og kontingentforslag blev vedtaget med 282 stemmer for og
25 stemmer imod.

Hvordan får beslutninger liv i kredsen?
Gå i dialog med lederne om:
Udviklingsmål
• Flere nye FDF-kredse
• Tiltrække og fastholde flere børn og unge
• Kredsen fortæller FDF
Forslag om nedsættelse af et stående mærkeudvalg
(mærkefilosofien)
Forslag om bedre økonomi for FDFs hovedkontor – ikke kun en
”københavnerting”
https://www.facebook.com/331513337023285/videos/175968826747
3280

