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Indstilling vedr. forslag til ny styringsmodel for DN og format for aktivitetsplan 

Når DN vedtager en ny samlet strategi for hele foreningen, er der samtidig behov for at 

genbesøge og justere i DN’s overordnede styringsmodel for at sikre, at DN arbejder målrettet 

og strategisk med at udmønte strategien. Hovedbestyrelsen evaluerede i den forbindelse 

konceptet for den nuværende aktivitetsplanen den 12. februar, og den 26. marts drøftede HB, 

med afsæt i en mundtlig præsentation, hovedlinjerne til en ny styringsmodel for DN herunder 

forslag til nyt koncept for Aktivitetsplanen. 

 

Med det afsæt er der nu formuleret forslag til en ny styringsmodel for DN, der beskriver de 

overordnede linjer i hvordan DN vil arbejde med at udmønte den kommende strategi. Der er i 

forlængelse heraf udarbejdet udkast til et nyt format for Aktivitetsplanen, der har et 

tydeligt ophæng i den kommende strategi (bilag 8.2). 

 

Hvis HB ønsker at gå videre med konceptet for en ny styringsmodel vil der, udover det foreslåede 

nye format for AP, blive udarbejdet forslag til konkrete formater for hhv. budget og 

afrapportering i god tid forud for at disse skal udarbejdes. Dertil også et forslag til et 2-årshjul 

for strategiudmøntning – dvs. hvornår hvilke dokumenter behandles i hhv. HB og REP. 

 

 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen: 

- Drøfter forslag til ny styringsmodel og format for aktivitetsplanen, herunder om 

aktivitetsplan 2022 skal følge det foreslåede nye format 

- Drøfter hvordan der sikres en god dialog med afdelingerne om tankerne i forslag til ny 

styringsmodel 

- Godkender tidsplan for Aktivitetsplan 2022 

 

 

 

Bilag: 

- 8.1 Forslag til ny styringsmodel  

- 8.2 Udkast til nyt format for aktivitetsplan  

- 8.3 Overordnet tidsplan for AP22  

- 8.4 Pointer fra HB’s evaluering af AP den 12. februar  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Midtiby, direktør 
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