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Hovedbestyrelsesmøde 14. december 2017. Mødenotat
På mødet den 14. december fulgte den nye hovedbestyrelse op på sit første møde den 30. november. Hovedbestyrelsen besluttede den endelige fordeling af opgaver og arbejdsområder for 2018 –
den kan findes her – og aftalte også hvilke emner og indsatsområder hovedbestyrelsen prioriterer
at arbejde med i 2018. Vedtagelsen kan findes her. Derudover besluttede hovedbestyrelsen blandt
andet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal drive udviklingen af fælles ledelse i DGI og understøtte, at DGI arbejder med involvering af borgerne, medlemmerne og medlemsforeningerne. Arbejdsgruppen fik navnet Fælles Kraft.
Arbejdsgruppen Fælles Kraft.
Arbejdsgruppen Fælles Kraft har følgende sammensætning






Charlotte Bach Thomassen, næstformand for DGI, formand for arbejdsgruppen
En landsdelsforeningsformand, valgt af gruppen af landsdelsforeningsformænd
En formand/politisk ansvarlig for en prioriteret idræt, valg af gruppen af formænd/politisk
ansvarlige for de prioriterede idrætter
En direktør for en landsdelsforening, udpeget af DGI Chefforum
En direktionsmedlem, udpeget af direktionen – Karen Friis Nielsen er udpeget

Gruppen skal understøtte og styrke realiseringen af tre principper for måden, vi tænker opgaver,
struktur og beslutningsveje i DGI de kommende år:




DGI vil styrke den fælles ledelse mellem hovedbestyrelsen og landsdelsbestyrelserne. Rammer og overordnede mål skal besluttes i fællesskab, og konkrete indsatser og mål skal tage
udgangspunkt i landsdelsforeningernes virkelighed.
Det er medlemsforeningernes og borgernes beslutninger, som er afgørende for, om DGI
lykkes med at realisere mission og strategiske målsætninger. Derfor bør initiativer om involvering især have fokus på medlemsforeningerne, medlemmerne og borgerne.
Alle der arbejder med at koordinere indsatsen inden for en idræt eller et strategisk programområde bør være tæt på arbejdet i medlemsforeningerne og landsdelsforeningernes
virkelighed. Det gælder for både medarbejdere, frivillige og folkevalgte.

Gruppen driver udviklingen af fælles ledelse i DGI og understøtter, at DGI arbejder med involvering
af borgerne, medlemmerne og medlemsforeningerne.
Gruppen identificerer handlinger i DGI’s nuværende praksis, hvor vi i særlig grad lykkes med at realisere de tre principper, og skal tage initiativer til at styrke realiseringen af de tre principper på
alle områder i DGI.
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Gruppen forholder sig til bestående praksis og temasætter realiseringen af de tre principper hos
idrætter og landsdelsforeninger. Gruppen tilrettelægger besøg hos og tager initiativ til dialog med
landsdelsforeninger, prioriterede idrætter og strategiske programområder. Gruppen har adgang til
relevante data i DGI og kan blandt andet tage afsæt i organisationsregnskaberne for 2016 og
2017, som vil foreligge i henholdsvis første og tredje kvartal af 2018.
Gruppen har følgende opgaver:





Står til rådighed for dialog og sparring om realiseringen af de tre principper
Drøfter og stiller forslag vedrørende rekruttering af engagerede idrætspolitiske ledelser
Drøfter og stiller forslag vedrørende styrkelse af mangfoldigheden i den politiske ledelse af
DGI
Drøfter og stiller forslag vedrørende den politiske ledelse af de strategiske programområder

Gruppen holder møder efter behov og rapporterer til landsledelsen om sit arbejde, første gang i
juni måned 2018.
Chefen for DGI Ledelsessekretariat varetager sekretariatsfunktionen.
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