Direktionsmøde

Referat
Tid:

Onsdag den 27. juni 2018 kl. 08.30-10.30

Sted:

SB’s kontor

Deltagere:

Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)
Maria Nielsen deltager i behandlingen af punkt 1.

Kopi til:

Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang,
direktør Skydebaneforeningen Danmark

0)

Godkendelse af dagsorden.
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

1)

Samspil mellem DGI og Bevæg dig for livet sites.
35 min.
I forbindelse med evaluering af fællesfunktionerne har DGI Digital Marketing og DIF
Kommunikation fået til opgave at genbesøge principperne for, hvordan og hvornår Bevæg dig for livets kommunikationsindsatser eksponeres på de forskellige online platforme
– typisk bevaegdigforlivet.dk, dgi.dk og forbundets hjemmesider samt diverse Facebooksider. Direktionen skal drøfte fem scenarier for eksponering af Bevæg dig for livet-visionsområder på websites og en anbefaling til anvendelse af Facebook i Bevæg dig for livet-regi. Chefen for DGI Digital Marketing og Kommunikation, Maria Nielsen, deltager i
drøftelsen.
Bilag. Fortroligt:
1.1 Samspil mellem DGI og BDFL sites
1.2 Genbesøg af principper for kommunikationsindsatser på online platforme
Referat:
Direktionen fortsatte drøftelsen fra direktionsmødet den 13. juni vedrørende samspillet
mellem DGI og Bevæg dig for livet sites.
Det var et udgangspunkt for drøftelsen, at når visionsidrætter går ”all in”, bliver der fra
idrættens side ikke tænkt på indhold til dgi.dk på samme måde som tidligere. Det betyder, at web-redaktøren bliver mere alene om at drive dgi.dk/xxidræt. Resultatet er, at
mængden af indhold på nogle idrætter, der også er visionsidrætter, er nedadgående.
Direktionen tilsluttede sig følgende anbefalinger:
-

Visionsområderne opfordres fortsat til at anvende eksisterende sites som kommunikationskanaler. Også selv om de ikke selv kommer til at eje kanalerne, og det
samme indhold skal placeres på to eller tre forskellige sites.
Webredaktører i DGI og kommunikationsmedarbejdere i visionsområder (ledere af
visionsområder, hvor der ikke er kommunikationsmedarbejdere) opfordres til at
samarbejde om at anvende alle tilgængelige platforme til at kommunikere ud fra.
Historierne skal ses som ”vores” historie og content-planer fastlægges i fællesskab.

Direktionen tilsluttede sig endvidere, at det kan være anderledes på Facebook (Fb). Her
er tale om interessefællesskaber for brugerne, og det kan derfor give mening, at der kun
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findes ét FB-site for en given idræt, forudsat at alle har adgang til at markedsføre tilbud
på sitet.
Maria Nielsen (MN) deltog i drøftelsen, og det blev aftalt, at MN på baggrund af ovenstående udarbejder et diskussionsoplæg om arbejdet med fitness til drøftelse i visionsgruppen for Bevæg dig for livet.
Direktionen drøftede også status for det udsendte bilag 1.2. vedrørende principper for
kommunikationsindsatser på online platforme. Bilaget er udarbejdet af medarbejdere fra
DGI og DIF, og det er direktionens opfattelse, at anbefalingerne, som er indeholdt i bilaget, kan betragtes som formelt gældende anbefalinger for visionssamarbejdet.
2)

Opfølgning på fælles bestyrelsesmøde med DIF 25. juni 2018.
20 min.
Direktionen skal følge op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF den 25. juni 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.
Referat:
Direktionen fulgte op på det fælles bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 og pegede på tre
muligheder for at gøre de fælles bestyrelsesmøder endnu bedre:
-

3)

En tydeligere arbejdsfordeling i forberedelsen af dagsordenen til mødet.
Prioritering af mødetid til generelle politisk/organisatoriske drøftelser – frem for
orienteringer.
Skriftlige oplæg som muliggør en rettidig og grundig forberedelse – frem for orienteringer på mødet.

Opfølgning på møde om periodiseringsmidler 26. juni 2018.
15 min.
Hovedbestyrelsens arbejdsgruppe om periodiseringsmidler holder møde den 26. juni
2018. SB vil kort orientere om mødets forløb.
Referat:
SB orienterede om konklusionerne fra mødet i arbejdsgruppen om periodiseringsmidler
den 26. juni 2018. Arbejdsgruppen vil foreslå, at hovedparten af midlerne anvendes til en
markant politisk og økonomisk prioritering af børn og unges foreningsdeltagelse. Budskabet er, at alle børn og unge fortjener en oplevelse med foreningslivet. Denne prioritering
skaber basis for både gode initiativer og idrætspolitisk kommunikation, som lokalt og nationalt understreger DGI’s målsætninger. Søren Møller vil i et sommerbrev til landsledelsen orientere om det konkrete indhold af det forslag til årsmødebeslutning, som arbejdsgruppen arbejder med.

4)

Budget 2019.
20 min.
I forlængelse af seneste direktionsmøde skal direktionen drøfte nødvendige justeringer af
forslaget til budget 2019.
Bilag:
4.1 Forslag til budget 2019
Referat:
Direktionen drøftede nødvendige justeringer af forslaget til budget 2019. ST orienterer
Lone Bech om konklusionerne. Drøftelsen fortsættes på næstkommende direktionsmøde.
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5)

Arbejdet med Impact.
25 min.
Arbejdet med DGI Impact er igangsat under ledelse af Simon Knoblauch fra DGI Østjylland. Der er udarbejdet en projektplan og et budget. TR vil give en nærmere orientering,
og direktionen skal drøfte forslag til tidsplan og budget.
Bilag:
5.1 Projektplan DGI Impact
5.2 Budget DGI Impact
Referat:
Direktionen drøftede den udsendte projektplan og det udsendte budgetforslag. Direktionen støtter ikke forslaget om en styregruppe for projektet. Direktionen kan i øvrigt tilslutte sig det udsendte materiale, som forekommer meget gennemarbejdet.

6)

Næste møde: Direktionsmøde den 8. august kl. 08.30-10.30.
5 min.
 Forberedelse af indkaldelse til landsledelsesmøde den 14.-15. september 2018
Referat:
Tidsrammen for mødet udvides med en time til 8.30 – 11.30. På mødet behandles yderligere:
-

7)

Forberedelse af HB-møde 21. august 2018
Forslag til budget 2019
Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018
Rapport fra Unge Task Force

Eventuelt.
Referat:
SB orienterede om kommende møder med Coop Danmark i indeværende uge og TV2
Danmark i den kommende uge.

EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.
Venlig hilsen
Steen Tinning
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