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 Medlemmer af udvalg og kompetencegrupper
 Medarbejdere
Forefindes på DGI.dk
Min landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 21. april 2017
DGI Sydøstjylland. Udvidet landsdelsforumsmøde 18. april 2017. Mødenotat
Deltagere
Der var 45 deltagere. Se deltagerliste.
Mødet blev fulgt op af møder i de enkelte idrætter efter egne dagsordener.
Mødet indeholdt orienteringer og drøftelser under de enkelte punkter.
PowerPoint fra mødet vedlægges som bilag.
Kort idrætspolitisk orientering
Landsdelsformanden orienterede om den idrætspolitiske situation, herunder kommunerunde
i DGI Sydøstjylland. Se bilag
Det fremtidige arbejde med målstyring i DGI
I DGI arbejder vi med målstyring for at sikre og tydeliggøre en klar og tydelig sammenhæng
mellem de strategiske prioriteringer og det daglige arbejde. Målstyring giver mulighed for at
styrke et fælles fokus i organisationen og for at understøtte prioriteringen af initiativer som
er vigtige og som skaber værdi for medlemsforeningerne.
Der arbejdes i DGI med en ny model for målstyring på 3 niveauer, der fra og med 2018 skal
afløse den nuværende SPOTA-målstyring.
Landsdelsformand og direktør orienterede om arbejdet og det blev drøftet hvilken betydning
det vi få for ledelsen af idrætterne i DGI Sydøstjylland. Der blev givet input fra mødedeltagerne til det videre arbejde som er indarbejdet i bilaget. Se bilag
Indledende drøftelse af Budget 2018
Landsdelsbestyrelsen har besluttet tidsplan, principper og prioriteringer for Budget 2018.
Landsdelsformand og direktør orienterede om processen hvor idrætterne kommer til at
arbejde med budgettet i september 2017. Se bilag
Rekruttering af deltagere til L2017
Administrationslederen orienterede om det endelige deltagerantal i DGI Sydøstjylland og på
landsplan.
Status på fælles vision med DIF - Bevæg dig for livet
Direktøren gennemgik kort status på arbejdet med Bevæg dig for livet.
Eventuelt
Mødedeltagerne blev opfordret til at henvende sig til landsdelsformand eller direktør med
eventuelle spørgsmål til mødets emner eller andre DGI-anliggender.
Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør

