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Læsevejledning til baggrundsmaterialet i ’Er vi gearet til 
fremtiden?’  

5.1.1 
Er vi gearet til fremtiden 

 
Med kongresvedtagelsen om ’Er vi gearet til fremtiden?’ fra den 3. oktober 
2019 pålagde kongressen hovedstyrelsen en række opgaver i relation til det 
videre arbejde. 
 
Hovedstyrelsen har udarbejdet nedennævnte bilag, som beskriver resultatet af 
hovedstyrelsens arbejde i kongresperioden. 

 
5.1.2 Formålsbeskrivelse 

Hovedstyrelsen har vedtaget en formålsbeskrivelse, der fastslår, hvilke 
udfordringer der er afsæt for ’Er vi gearet til fremtiden’ og samtidig 
skærper formål og succeskriterier for arbejdet.  
 

5.1.3 Pejlemærkerne 
Hovedstyrelsen har konkretiseret betydningen af de 4 pejlemærker, 
som er vedtaget for arbejdet med ’Er vi gearet til fremtiden?’. 
 

5.1.4 Krav og forventninger til sagsbehandling og politisk arbejde 
Hovedstyrelsen har konkretiseret krav og forventninger til hhv. 
sagsbehandling og politisk arbejde i kredsene. Kravene skal ses som en 
række forpligtende målsætninger, som alle niveauer i foreningen ved 
fælles hjælp skal arbejde på at opnå. Formålet med de fælles krav og 
forventninger er at skabe størst mulig værdi for medlemmerne ved at 
sikre kredsene tid, rum og kompetencer til at udføre professionelt 
politisk arbejde samtidig med, at der sikres et solidt serviceniveau i 
sagsbehandlingen. 
 

5.1.5 Overvejelser om, hvilke konkrete opgaver der både økonomisk, 
rationelt og politisk hensigtsmæssigt kan samles centralt 
Hovedstyrelsen har indkredset en række konkrete opgaveområder, 
hvor der efter kongressen skal afprøves erfaringer med en mere 
centraliseret opgaveløsning for på den måde at frigøre tid og ressourcer 
til det politisk strategiske arbejde i kredsene. Der er tale om en ’ikke-
udtømmende’ liste af hhv. administrative/understøttende opgaver og 
sagsbehandling ift. enkelte medlemsgrupper, og der kan derfor – 
efterhånden som kredsene involveres i det videre arbejde – komme 
yderligere opgaveområder i spil, hvor der skal afprøves erfaringer.   
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5.1.6 Uddrag af medlemsundersøgelsen 2019 – medlemmernes 

forventninger 
Hovedstyrelsen har fremdraget en række konklusioner fra foreningens 
medlemsundersøgelse 2019, som har særlig relevans for arbejdet med 
’Er vi gearet til fremtiden?’ – herunder særligt konklusionerne om 
medlemmernes tilfredshed og prioritering af indsatsområder og ydelser 
i foreningen. Hovedstyrelsen vil som en del af det videre arbejde med  
'Er vi gearet til fremtiden' iværksætte uddybende og supplerende 
undersøgelser efter behov. 
 

5.1.7 Hovedstyrelsens roller og opgaver 
Som led i overleveringen fra den afgående til den nye hovedstyrelse i 
december 2019 er der vedtaget et papir om hovedstyrelsens rolle og 
opgaver, som er grundlaget for hovedstyrelsens arbejde. Det er i denne 
sammenhæng knyttet som bilag til ’Krav og forventninger til 
sagsbehandling og politisk arbejde’ jf. fodnote 1.  
 

5.1.8 Fremtidig kongresafvikling  
 
 

5.1.9 Overblik over politiske møder mellem kongresserne 
 
 

5.1.10 Økonomiske overvejelser ifm spørgsmålet om kongreshyppighed 
Disse tre bilag (hhv. 5.1.8, 5.1.9 og 5.1.10) indfrier tilsammen et tilsagn 
fra kongressen 2019 om en afrapportering til kongressen 2020 om 
’Afvikling af kongres’. Hovedstyrelsen lægger op til en forsøgsvis 
afvikling af en temadrøftelse i forbindelse med kongressen 2021 og 
fremlægger i bilag 5.1.9 og 5.1.10 grundlag for videre drøftelse om 
samspillet imellem de politiske aktiviteter i foreningen samt 
spørgsmålet om kongreshyppighed. 
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