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1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Velkommen ved JF, og præsentationsrunde fra bestyrelsesmedlemmer og facilitator med 
baggrund, forankring i miljøet.  
 

3. Bestyrelsen drøftede det overordnede program for OS weekenden, roller og opgaver ifm. 
Med plenum arbejde og gruppearbejde i de forskellige udvalg henover de tre gruppe 
workshops der skal gennemføres under OS-weekenden. Målsætning om at sikre et godt 
arbejdsklima, få de frivillige ledere til at forstå roller, og skabe begejstring om 
forbundsarbejdet.   
 

4. HB afhold oplæg med eksternt kig på DSRF, på baggrund af inout fra DSRF 
strategidokumenter, STOKED projekt, hjemmeside, DSRFs DIF-Strategi og 
projektbeskrivelsen for OS projektet. HB har udarbejdet en opsamling med noter fra hele 
weekenden, hvor resume af input er noteret, ligesom der henvises til power point 
oplægget. De vigtigste pointer som også blev drøftet og som der vil blive arbejdet videre 
efter OS weekenden:  

a. Gennemføre et snarligt visionsarbejde for bedre at indramme målgruppen for 
forbundets arbejde, skabe en stærk fælles vision, der indrammer forbundets 
eksistensberettigelse.  

b. DSRF arbejder med mange projekter, og forskellige strategiske områder, herunder 
strategien med DIF. Der bør gennemføres et udvidet strategiarbejde der inddrager 
alle de områder som forbundet arbejder med.   
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c. Det skal undersøges om visions og strategiarbejdet kan genmnemføres som del af 
OS arbejdet i 2019-2020, og/eller som element i nuværende strategiaftale med DIF.  

d. Oplæg til enkelte justeringer på området for good governance, der bør 
gennemføres første halvdel af 2019, med fokus på områderne transparens, 
demokrati, interne og eksterne kontrolprocedurer samt socialt ansvar – områder 
der kan indarbejdes på udvalgsniveau, i bestyrelse og i vedtægter.  Gennemføres af 
bestyrelse og sekretariat i fællesskab.  

e. Ift. diversitet, så bør DSRF arbejde med en ambitiøs dog vejledende retningslinje 
med opfyldelse af diversitet, og forsøge at arbejde i den retning allerede ved 
kommende bestyrelsesvalg, hvor der er flere poster på valg, og ledige pladser der 
kan besættes.  

 
5. Drøftelse af oplæg og weekendens arbejde, hvor forventningerne til de eksterne 

oplægsholderes bidrag og workshopsessionerne blev gennemgået.  
 

6. Evt.  
 

 


