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Oversigt over Frivillig Samråds primære opgaver i perioden 2018-2021 

 

2018: 

 Møde den 12. juni:  

o Frivillighedskonferencen 2018 – beslutning om temaet ”Samarbejde mellem 

frivillige foreninger og kommunen/den  

 Møde den 19. september:  

o Drøftelse om begrebet frivillighed 

o Frivillighedskonferencen 2018 – beslutning om program 

o Relancering af håndbog til samarbejde mellem ansatte og frivillige – 

igangsat 

o Servicetjek af Strategirammen for Frivillighed – igangsat 

 Møde den 11. december: 

o Opsamling på frivillighedskonferencen 

o Relancering af håndbog – godkendelse af disposition 

o Opdatering af Strategirammen for frivillighed – fortsat 

2019: 

 Møde den 24. januar: 

o Opfølgning på paneldebat ved frivillighedskonferencen ”Samarbejde 

mellem frivillige og kommunen/den gode historie” 

o Frivillighedskonferencen 2019 – beslutning om tema ”Frivillighedens karakter, 

fokus på ad hoc frivillige og uorganiserede” og undertema ”Samarbejde 

mellem ansatte og frivillige” inkl. præsentation af håndbog. 

o Opdatering af Strategirammen for frivillighed – godkendelse af udkast 

 Møde den 17. januar: 

o Opdatering af Strategirammen for frivillige – status 

o Håndbog til samarbejdet mellem ansatte og frivillige – status 

o Frivillighedskonferencen 2019 – godkendelse af program 

o Input til ny kultur- og frivillighedspolitik 

 Møde den 26. august: 

o Evaluering af §17, stk 4 udvalgets anbefalinger – igangsat 

 Møde den 10. december: 

o Evaluering af §17 stk. 4 udvalgets anbefalinger – godkendelse af tidsplan 

o Opsamling på frivillighedskonferencen 2019 

2020: 

 Møde den 4. februar:  

o Evaluering af §17, stk.4 udvalgets anbefalinger – temadrøftelse om det 

nationale frivillighedscharter 

o ”Forandring i struktur” – beslutning om igangsættelse af projekt 

o Høring omkring ny kultur- og fritidspolitik 

 Møde den 4. juni  



o Frivillighedskonferencen – beslutning om tema ”forandring i struktur, 

synlighed og refleksioner i forhold til corona” 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – orientering om 

spørgeskemaundersøgelse 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – justering af forløb 

 Møde den 16. september: 

o Frivillighedskonferencen – godkendelse af program 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – prioritering og opsamling 

på 1. og 2. etape af forløb 

o Evaluering af §17, stk. 4. udvalgets anbefalinger – godkendelse af justering 

og afvikling af studietur 

2021: 

 Møde den 9. februar: 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – drøftelse om frivillighed i 

folkeskolen 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – drøftelse af ”at fortælle 

den gode frivillige historie” 

o Frivillighedskonferencen 2021 – beslutning om tema ”tværgående 

samarbejde mellem foreninger og udvikling af nye aktiviteter” 

 Møde den 4. juni: 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – studietur om mental 

afstand og fysiske fællesskaber 

o Frivillighedskonferencen 2021 – godkendelse af program 

o Høring om ny sundhedspolitik 

 Møde den 31. august: 

o Evaluering af §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger – afsluttende opsamling 

o Evaluering af samrådets periode og anbefalinger til nyt samråd – del 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


