
Bilag 2.2 

 

Dato: 11. oktober 2021 

Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 3. november 2021 

Kontaktperson: Allan Nyhus, nyhus@dn.dk, tlf. 22192305; Ida Søndergaard, idas@dn.dk, tlf. 31193227 

 

 

HB’s nye digitale bestyrelsesplatform 

 

Baggrund 

HB besluttede d. 2. oktober 2020 at HB skal overgå til mere digital betjening, så snart der blev 

fundet en egnet digital bestyrelsesplatform. Formålet er at forbedre rammerne for HB’s 

arbejde, optimere arbejdsgange i sekretariatet forbundet med forberedelse af HB-møderne 

samt at reducere brug af ressourcer (arbejdstid og papir). 

Sekretariatet har afsøgt en række mulige digitale platforme og har nu valgt Teams platformen 

i sammenkobling med et norsk program kaldet Decisions. Teams platformen er Microsofts 

alternativ til Podio.  

HB’s testpanel bestående af præsidenten og Thorkild Kjeldsen har afprøvet den nye digitale 

bestyrelsesplatform og testpanelet har fundet platformen egnet og vurderer, at det vil være et 

brugbart og nyttigt redskab for HB.   

 

Teams – den nye bestyrelsesplatform 

Med valget af Teams vil der være en række genkendelige elementer, som HB allerede kender 

fra Podio, bl.a. muligheden for at dele et opslag i en Facebooklignende gruppe.  

Derudover bliver det for det enkelte HB-medlem med Teams muligt:  

- At finde bilag og dokumenter til HB-møderne i en mappe lignende struktur og tilgå dem 

fra alle typer af enheder (Computer, Ipad m.v.).  

- Skrive personlige notater til mødematerialet og gemme dem online.  

- Komme med dagsordensforslag online.  

- Anvende Officepakken (Word, Powerpoint, Excel m.v.) 

- Det er tillige muligt at generere en samlet pdf-fil med alle bilag i. Filen kan sendes på 

mail eller downloades.  

For at anvende bestyrelsesplatformen skal hvert HB-medlem have en personlig @dn.dk 

mailadresse. Der kan opsættes videresend funktion til egen mail-adresse hvis det ønskes, men 

login vil blive via den personlige @dn.dk adressen. Enkelte knapper og funktioner i Teams vil 

mailto:idas@dn.dk


være på engelsk. Sekretariatet (ved Allan Nyhus) vil tilbyde individuel oplæring i den nye 

platform til alle HB-medlemmer.  

 

Overgang til den digitale bestyrelsesplatform 

Overgangen til den digitale bestyrelsesplatform vil indebære, at der ikke længere vil blive 

fremsendt print af mødemateriale til HB-medlemmer, dog vil der blive taget særlige hensyn til 

synshæmmede så de fortsat kan modtage mødemateriale på print. Det vil også fortsat være 

muligt at få særlige bilag tilsendt fysisk (fx store økonomibilag) hvis dette ønskes. HB-

medlemmerne tilbydes en computer eller Ipad såfremt, at de har behov for dette. 

Tidsplan for udrulning af den nye bestyrelsesplatform: 

Dato Handling 

D. 3. november 2021 HB orienteres om valget af ny digital 

bestyrelsesplatform. 

November 2021 Allan Nyhus holder individuelle oplæringssessioner 

med HB-medlemmer. 

D. 21. januar 2022 Udkast til dagsorden til HB-mødet d. 4. februar 

lægges i høring på den nye platform. 

D. 24. – 27. januar 2022 Allan Nyhus holder opfølgende oplæringssessioner 

med de HB-medlemmer der ønsker. 

D. 28. januar 2022 Opdateret dagsorden og bilag til HB-mødet d. 4. 

februar lægges til HB på den nye platform. 

D. 4. februar 2022 Efter HB-mødet d. 4. februar forventes 

bestyrelsesplatformen fuldt udrullet, men Allan 

Nyhus kan kontaktes ved behov for yderligere 

oplæring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


