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5.0 
Er vi gearet til fremtiden? 

 
 
 
Formål 
Kongressen vedtog den 3. oktober 2019 kongresvedtagelsen ’Er vi gearet til 
fremtiden?’ og pålagde i den sammenhæng hovedstyrelsen forskellige opgaver. 
 
Kongressen skal med afsæt i hovedstyrelsens status for arbejdet med ’Er vi 
gearet til fremtiden?’ beslutte den videre retning for arbejdet med udvikling af 
foreningens struktur og opgavevaretagelse.  
 
Med afsæt i kongresvedtagelsen har hovedstyrelsen siden kongressen i 2019:  
 

• konkretiseret de 4 pejlemærker: ’Medlemmerne i centrum’, ’En sund 
økonomi centralt såvel som lokalt’, ’Nærhed’ og ’Lige adgang til ydelser 
og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer’ 

 
• konkretiseret fælles krav og forventninger til alle niveauer i 

foreningen til såvel kvalificeret og kompetent sagsbehandling som 
strategisk velfunderet og professionelt politisk arbejde 
 

• påbegyndt en afdækning af, hvilke konkrete opgaver der, både 
økonomisk rationelt og politisk hensigtsmæssigt, kan samles centralt  
 

• drøftet medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen med af-
sæt i medlemsundersøgelsen fra 2019. 
 

Herudover har hovedstyrelsen arbejdet med spørgsmålet om kongresafvikling, 
som der på kongressen i 2019 blev givet tilsagn om, at der ses nærmere på frem 
mod kongressen i 2020. Resultatet af dette arbejde fremgår af de vedlagte bilag 
5.1.8 – 5.1.10.  
 
Hovedstyrelsen indstiller vedlagte forslag til kongresvedtagelse til kongressens 
godkendelse (bilag 5.1). 
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Bilag  
 

5.1 - Forslag til kongresvedtagelse for ’Er vi gearet til fremtiden?’ 
5.1.1 - Læsevejledning til baggrundsmateriale 
5.1.2 - Formålsbeskrivelse 
5.1.3 - Pejlemærkerne 
5.1.4 - Krav og forventninger til sagsbehandling og politisk arbejde 
5.1.5 - Overvejelser om hvilke konkrete opgaver der, både økonomisk  
 rationelt og politisk hensigtsmæssigt, kan samles centralt 
5.1.6 - Uddrag af medlemsundersøgelsen 2019 – medlemmernes  
 forventninger 
5.1.7 - Hovedstyrelsens roller og opgaver 
5.1.8 - Fremtidig kongresafvikling  
5.1.9 - Overblik over politiske møder mellem kongresserne 
5.1.10 - Økonomiske overvejelser ifm spørgsmålet om kongreshyppighed. 
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