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Forord  

 
I januar 2022 besluttede HB at gå videre i realitetsforhandlinger med Spej-
dernes Medlemsservice og deres udbyder Stein & Gabelgaard. 
 
I marts-april 2022 er der afholdt en række workshop-møder mellem For-
bundskontoret (Administrationschef, Jakob Harbo Kastrup, Kontorassi-
stent, Anders Klostermann Hansen og Monica Ingerslev, projektleder) og 
leverandøren Stein og Gabelgaard, hvor detaljerne for udviklingen af FDFs 
udgave af Medlemsservice er blevet undersøgt og samlet i nærværende 
løsningsbeskrivelse. Der har været holdt to møder i arbejdsgruppen un-
dervejs i denne proces. 
 
 
På de følgende sider kan læses mere om hvordan Medlemsservice forven-
tes at leve op til de behov, som er beskrevet i Behovslisten samt yderli-
gere muligheder i Medlemsservice. Der er lagt vægt på at beskrive, hvor 
FDF køber “standardpakken”, dvs. den løsning, der lige nu er gældende for 
de andre partnere i Medlemsservice og hvor FDF har behov, der kræver 
udvikling af systemet enten nu eller umiddelbart efter implementeringen.  
Derudover fremlægges en tidsplan og plan for organiseringen af det videre 
projekt, ligesom der er et afsnit med drøftelse af de afgørende valg om-
kring opsætning eller udvikling, som HB har forholdt sig til ifm. beslutnin-
gen om overgangen til medlemsservice.  
 
Projektbeskrivelsen og det tilhørende budget er godkendt på HB-mødet 
den 6.-7. maj 2022. 
 

  

 
  



 

 

Funktionsbeskrivelse af Medlemsservice 
I det følgende afsnit gennemgås funktionaliteten i Medlemsservice. For 
hver overordnede funktionalitet er en beskrivelse af den nuværende løs-
ning samt en beskrivelse af udviklingsbehov, udviklingsønsker som udvik-
lerne har leveret et estimat på og udviklingsønsker, som ikke er essenti-
elle for at gå i drift og derfor sendes til “ønskebrønden”, som er en liste 
over udviklingsønsker, der om muligt prioriteres og finansieres i samar-
bejde med de øvrige organisationer. Slutteligt er der også angivet i hvilket 
omfang funktionalitet fra Carla udgår. Estimat og forslag til løsning for 
udviklingsbehov og udviklingsønsker kan ses i Bilag XX 
 

1. Stamkort for personer 

Hver person har ét stamkort i Medlemsservice. Her opbevares oplysninger 
om navn, køn, fødselsdato, medlemsnummer, e-mail, mobilnummer samt 
valg af bladmodtagelse. 
Hver person har en række faner på stamkortet, her opbevares oplysninger 
om adresse, skole/klasse, tilknytning til pårørende, børneattester, med-
lemskaber, funktioner (kendt som roller i Carla), arrangementshistorik 
samt kontingenter/bidrag. Alle disse oplysninger følger personen og kan 
ses af alle, der har adgang til personens data. Herudover findes fanen Pro-
fil, der indeholder oplysninger om eventuel fototilladelse, accept til be-
handling af helbredsoplysninger, helbredsoplysninger, give en hånd med 
samt bankkonto. Denne fane følger personens tilknytning til en organisa-
torisk enhed. En person med tilknytning til 2 kredse, vil derfor have 2 ud-
gaver af denne fane og den enkelte kreds kan kun se personens oplysnin-
ger i den aktuelle kreds. 
 

Alle personer, der registreres i Medlemsservice har ét stamkort.  
Stamkort for forældre og andre ikke-medlemmer har de samme felter 
som medlemmers, men vil ofte ikke være lige så udfyldte. Alle børn i sy-
stemet skal have tilknyttet mindst ét forældretamkort. 
 

Alle oplysninger på stamkortet kan redigeres af lokale administratorer, 
landsforbundet samt personen selv. Forældre har fuld adgang til deres 
børns stamkort, men ikke omvendt. Oplysningerne på fanen Profil kan ses 
af alle med adgang til stamkortet, og kredsen kan beslutte om personer 
selv skal kunne rette i felterne eller må henvende sig til kredsen. 
— 
Behov for udvidelse, jvf. behovslisten: 

• Datofelt til registrering af Ledererklæring. 

— 
Ønsker til udvidelse: 

• FDF har et ønske om at kunne vedhæfte/opbevare PDF-dokumen-
ter et synligt sted på stamkortet. Det kunne være ledererklæring, 
certifikater eller lignende. 



 

 

• Felter til registrering af tilladelser, hvis det vurderes nødvendigt. 
Hænger sammen med en politisk/juridisk afklaring om behovet for 
registrering af tilladelser, hvilket berøres senere. 

— 
Ønskebrønd: 

• Alle personer bliver bedt om at godkende/opdatere stamkortoplys-
ninger én gang årligt. Der findes ikke i dag en automatiseret måde 
at gøre det på. Det enkelte medlem eller deres forældre vil i prak-
sis langt oftere logge ind i medlemsservice end i Carla, hvorfor 
chancen for at stamoplysninger holdes ajour af den enkelte er 
større. 

— 
Funktionalitet fra Carla, der udgår: 

• Markering af hemmelig adresse – da den i praksis ikke er til at 
håndtere korrekt eller hensigtsmæssigt 

• Felt til “beskæftigelse” for pårørende. Data migreres til feltet “Give 
en hånd med”. 

• Grupper; altså organisatoriske enheder på tværs af kredse. Hånd-
teres ved funktioner eller tilknytning til enhedstypen “udvalg”. 

• Oversigt over mærker, som den enkelte har taget – er fravalgt af 
økonomiske og praktiske årsager. 
 

2. Stamkort for organisatoriske enheder 

Medlemsservice bygger på en hierarkisk opbygning af organisatoriske en-
heder. FDF Medlemsservice vil afspejle FDFs organisationsstruktur, med 
klasser, hold, kredse, netværk, landsdele og landsforbund. Under hver or-
ganisatorisk enhed kan der ligeledes nedsættes bestyrelser, arbejdsgrup-
per og udvalg mv. Hver organisatorisk enhed har ét stamkort i Medlems-
service. Her opbevares oplysninger om navn, nummer, overordnet enhed, 
status, valg for online indmeldelse, link til hjemmeside, e-mail, telefon-
nummer, antal forbundsmedlemmer samt dato for seneste generalfor-
samling. Fra stamkortet er der direkte link til medlemmer, funktioner, be-
styrelse, ledere, kalender. Der kan derudover sættes direkte link til stam-
kort for kredsens vigtigste funktioner, fx kredsleder, kasserer osv. For 
hver type enhed kan det defineres om den må være medlemsbærende. I 
FDF er det kun kredse og landsforbundet, der kan have direkte medlem-
mer under sig. I alle enheder kan der dog udpeges folk med forskellige 
funktioner. 
 
Hver enhed har en række faner på stamkortet; adresse, klassifikation, al-
dersgruppe og mødeinfo, kommentarer, mødesteder, valg om selvbetje-
ning af profil-fanen for medlemmer, økonomi-staminfo samt organisering 
(underenheder). 
Alle faner findes på alle stamkort, hvis fanen ikke er relevant for den ak-
tuelle enhedstype, så står den tom. 



 

 

 

— 
Behov for udvidelse, jvf. behovslisten: 

• Sogn og kommune for kredse skal være låste felter, så det kun kan 
ændres af forbundskontoret.  

• Stamkortet for kredse skal indeholde oplysninger om kredsens 
pakkemodtager og fakturamodtager. 

• Kreds-stamkort skal indeholde et felt til registrering af stiftelses-
dato. Feltet skal kun kunne redigeres af forbundskontoret. 

• Tilføjelse af statusfelt for kredsen med valgmuligheder på kred-
sens stamkort: Aktiv, Præstiftelse, under nedlæggelse osv. Skal li-
geledes kun kunne redigeres af forbundskontoret. 

— 
Ønsker til udvidelse: 

• Oplysninger om fakturamodtager skal replicere i FDFs økonomisy-
stem, ligesom det sker med Carla i dag 

• Der skal oprettes felter (“knager”) til at hænge specifikke doku-
menter på, både eviggyldige dokumenter og dokumenter, der op-
dateres årligt. Det kan være regnskab, referat fra årsmøde, konsti-
tueringsdokumenter osv. 

— 
Funktionalitet fra Carla, der udgår: 

• Feltet oprettet, som i praksis er et datofelt. Denne info kan ses i 
loggen under enhedens stamkort og kredsen stiftelsesdato fremgår 
af et særskilt filt. 

 

 

3. Organisering 

Medlemsservice bygger på en hierarkisk opbygning af organisatoriske en-
heder. FDF Medlemsservice vil afspejle FDFs organisationsstruktur. Hver 
organisatorisk enhed har ét stamkort i Medlemsservice.  
 

Enheder på niveau med kreds eller derover kan kun oprettes på forbunds-
kontoret.  
Kredse kan selv oprette og redigere egne underenheder. 
 
 

4. Funktioner 

Begrebet Funktioner dækker over det vi kalder Roller i Carla. Funktioner 
bruges både til at angive hvilke systemrettigheder, personer har i Med-
lemsservice og hvilken tilknytning/rolle, de har i enheden. En person kan 
have flere forskellige roller samtidig. 
 



 

 

FDF definerer selv sine Funktioner; disse kan oprettes, redigeres og slet-
tes af forbundskontoret, der i samarbejde med arbejdsgruppen er i gang 
med at opbygge funktionslisten med tilhørende rettigheder i systemet. 
For hver funktion kan der angives rettigheder og pligter; fx krav om med-
lemskab af FDF, krav om børneattest, rettighed til at tildele funktioner, 
rettighed til at se medlemmer i en enhed osv.  
Funktioner er kædet sammen med organisatoriske enheder ved at perso-
nen har en funktion i en bestemt organisatorisk enhed, fx Kredsleder i 
FDF K 25 Brønshøj. Fra centralt hold kan der sættes minimums  og maksi-
mum-antal på, fx at der minimum skal være én kredsleder i en kreds og 
at der maks. må være 3. 
 

En funktion oprettes med en start-dato. Der kan sættes en slutdato på 
ved oprettelse eller funktionen kan afsluttes manuelt, fx hvis en leder 
stopper hos Piltene. 
- 
Behov for udvidelse:  

• Nogle få funktioner skal kun kunne tildeles personer, hvis vedkom-
mende har registreret en ledererklæring. Dette følger af vedtæg-
terne, men er ikke systemunderbygget i Carla i dag. 

 

 

5. Medlemskaber og funktioner 

Man kan være medlem i en kreds eller direkte under landsforbundet. 
Dette medlemskab angiver hvilken kreds, der opkræves for kontingent til 
landsforbundet for personen. Hver person har ét medlemskab. 
Medlemmer (og ikke-medlemmer) kan have funktioner i flere kredse på én 
gang. 
Hvis en person har en medlemskabskrævende funktion i én kreds, men 
har sit medlemskab i en anden kreds vil denne kreds automatisk overtage 
medlemskabet, hvis personen meldes ud af den primære kreds. 
Et medlemskab startes ved indmeldelse. Kredsen kan selv bestemme 
hvornår (og om) der skal opkræves kontingent efter indmeldelse.  
Kredsens administrator kan melde personer ind og ud. Personer kan gen-
indmeldes i den samme kreds indenfor 5 år efter udmeldelse. 
Funktioner i andre kredse kan tildeles af forbundskontoret eller den frivil-
lige support.  
Overflytning af medlemskaber kan gøres af forbundskontoret eller den fri-
villige support.  
 
 

6. Børneattester 

Ansvaret for, at der indhentes børneattester i forhold til FDFs vedtægter 
er placeret hos de lokale kredse. Kredsene angiver hvilke personer 



 

 

(medlemmer og ikke-medlemmer), der skal indhentes børneattest på ved 
at tildele dem en børneattestkrævende funktion.  
Næste gang medlemmet logger ind i Medlemsservice mødes de af en på-
mindelse om at indtaste de sidste 4 cifre af cpr-nummeret. Disse cifre vi-
ses som stjerner.  
De sidste 4 cifre kan også indtastes af en forælder eller en kredsadmini-
strator. 
Processen med at indsende cpr-nummeret til politiet, følge op på mang-
lende samtykke og registrering af godkendte børneattester sker på for-
bundskontoret.  
Denne arbejdsgang er en stor ændring ift. FDFs nuværende procedure. 
 

— 
Ønsker til udvidelse: 

• Medlemsservice starter selv processen med indhentelse af børne-
attest, når et medlem når en bestemt alder f.eks. 15 år og 3 måne-
der. 

• Nemt tjek af børneattest ved tilmelding som medarbejder til ar-
rangementer med børn og unge deltagere. (Dette løses via funktio-
ner) 

— 

 
Ønskebrønd: Medlemsservice starter selv processen med fornyelse af 
børneattester, der er ældre end 3 år. Denne proces er pt. igangsat hos De 
grønne pigespejdere og forventes at være en del af standard-løsningen 
ved FDF GoLive. 
 
 

7. Mail og SMS 

Der kan sendes mail og SMS fra Medlemsservice til personer (og pårø-
rende). 
Muligheden fremkommer alle de steder i Medlemsservice, hvor der er li-
ster over personer.  
Mail og SMS sendes til de personer, der er “hakket af” samt til de perso-
ner, der er markeret som “primær pårørende” hertil. Det vil typisk være 
forældre for børnemedlemmer. 
 

Afsendelse af mails er bygget op omkring skabeloner. Der kan dannes 
skabeloner på forbundsniveau, som alle kredse kan benytte. Kredsene kan 
også selv danne skabeloner som kan bruges af alle med mailafsendelses-
funktion i kredsen. Det er også muligt at skrive en mail fra bunden uden 
brug af anden skabelon end “Kære xx”.  
Der kan vedhæftes filer til mails. 



 

 

Mails går til modtagerens mail-indboks med afsender “Petra Pilteleder via 
medlemsservice”. Et svar på mailen går til den mailadresse, der angives 
som svar-til-adresse. Så i første omgang udsendes mails via medlemsser-
vice, men fungerer herefter som almindelig mailkorrespondance udenfor 
Medlemsservice.  
 

SMS’er går til personens telefonnummer med afsenderens telefonnummer 
som afseder. For modtageren ligner det en almindelig SMS. SMS’en kan 
besvares og fungerer herefter som almindelig SMS-korrespondance uden 
for Medlemsservice. 
Prisen for udsendelse af SMS’er fra Medlemsservice fremgår ved SMS-be-
stillingen. Landsforbundet kan herefter vælge at fakturere kredsene.  
 

Medlemsservice rummer et internt kommunikationsforum (“chatfunk-
tion”). Denne funktionalitet vurderes ikke umiddelbart at være nødvendig. 
— 
Behov for udvidelse, jvf. behovslisten: 

• Administration af @FDF-mailadresser. 

— 
Ønsker til udvidelse: 

• Mulighed for at forudbestille mail og SMS-beskeder, så den kan 
bestilles til afsendelse på et bestemt tidspunkt. 
 

8. Filarkiv 

Der kan uploades filer alle steder, hvor der er en besked-log. Det er fx 
personers stamkort, enheders stamkort, arrangementers stamkort. 
Disse filer kan ses af alle personer med adgang til stamkortet. Filerne kan 
ikke ses uden for Medlemsservice. 
 

9. Rapportering 

Der kan eksporteres data fra alle lister i Medlemsservice. Der kan vælges 
mellem en foruddefineret eksport eller man kan bygge sin egen. Det kræ-
ver en del teknisk viden at danne sin egen eksport, så de almindelige le-
dere vil i høj grad benytte de foruddefinerede eksporter. 
FDF skal selv levere lister over foruddefinerede eksporter, dette vil ske 
med inspiration fra de andre organisationer og eksisterende udtræk i 
Carla. 
Der kan eksporteres i csv-, excel- og PDF-formater. 
Hvis en bruger har behov for en eksport, der ikke findes, så kontaktes 
supporten. Supporten vurderer, (1) om brugeren har overset en eksiste-
rende eksport, (2) om der er tale om et éngangsbehov og så sender det 
aktuelle udtræk direkte til brugeren eller (3) om der skal dannes en ny ek-
sport-skabelon, der kan komme alle i forbundet til gode. 



 

 

 

10. Følgere 

En følger er en person, der får en besked ved ændringer. 
Man kan være følger af personer, enheder, arrangementer, fakturaer, bør-
neattester osv. 
Ved tildeling af nogle funktioner gøres personen automatisk til følger af 
bestemte ting. Fx vil en enhedsleder automatisk være følger af enheden, 
den der opretter et arrangement, vil automatisk være følger af arrange-
mentet osv.  
Man kan slette sig selv som følger og tilknytte sig selv som følger. Man 
kan også tilføje og slette følge-skaber for de personer, man har adgang 
til.  
 

Besked om ændringer vil som udgangspunkt komme per mail, men perso-
nen kan ændre indstillingen til at blive håndteret internt i Medlemsser-
vice. 
--- 
Ønskebrønd:  

• Ved login præsenteres brugeren for en liste over de ændringer, der 
er sket siden sidste login. 

 

11. Auditlog 

Der er to log-systemer. 
Det ene log-system kan ses af alle med adgang til personen/enheden/ar-
rangementet. 
Under stamkortet er der en log med beskeder, ændringer osv. Her kan 
man se dato for ændringen, hvem der har lavet ændringen og hvilken æn-
dring, der er tale om.  
Man kan også se afsendte mails og SMS’er. 
 

Udviklerne og supporten har adgang til en backlog, hvor alle hændelser i 
systemet logges.  
 

12. Oprykninger 

Oprykning er en funktionalitet til at ændre enhedstilknytningen for mange 
medlemmer på én gang.  
Ved opstart af en oprykning angiver man hvilken enhed, der flyttes fra og 
til, fx fra Tumlinge til Pilte.  
Herefter får man en liste frem over alle Tumlinge med deres navn og al-
der. Man markerer de medlemmer, der skal rykke op og trykker gem.  
Der angives en oprykningsdato og så kan oprykningen gennemføres.  



 

 

På oprykningsdatoen afsluttes medlemmets tilknytning hos tumlingene og 
der startes en tilknytning hos piltene.  
 

13. Indmeldelse 

Alle kredse får adgang til at bruge online indmeldelse. Kredsen har et link 
til den online indmeldelsesblanket. Linket kan sendes i mail, lægges på en 
hjemmeside, facebook osv.  
På den online indmeldelsesblanket kan medlemmet (eller forældre) indta-
ste informationer om det nye medlem og 2 pårørende. Flere pårørende 
kan tilknyttes af kredsadministratoren efterfølgende. 
I systemet dannes stamkort for medlemmet og pårørende, som beskrevet 
under punkt 1. 
Ved online indmeldelse bliver der spurgt om fototilladelse, tilladelse til 
behandling af helbredsoplysninger samt helbredsoplysninger.  
 

Kredsene kan vælge hvilke af deres klasser, man skal kunne vælge ved 
online indmeldelse.  
Kredsene kan (for hver klasse) angive om indmeldelsen skal aktiveres di-
rekte, medlemmet skal på venteliste eller om indmeldelsen skal bekræf-
tes manuelt af en leder. 
Der kan opkræves kontingent og evt. startgebyr direkte ved indmeldelsen 
eller efterfølgende. 
Ved manuel bekræftelse af indmeldelse kan kredsadministratoren redi-
gere alle indtastninger inden godkendelse. 
 

Uanset om kredsen benytter online indmeldelse eller ej, så kan kredsad-
ministratoren oprette og indmelde medlemmer direkte i back-end. 
 

Der er særlige arbejdsgange for genindmeldelser, indmeldelse af søskende 
og indmeldelse af pårørende. Her skal den online indmeldelse ikke benyt-
tes, da der allerede findes stamkort i systemet, som skal aktiveres i ste-
det. 
— 
Ønsker til udvidelse: 

• Flere muligheder for spørgsmål til tilladelser, fx køretilladelse, så-
fremt det vurderes at være nødvendigt 

• Titlen på pårørende ændres fra Far og Mor til Forældre 1 og Foræl-
dre 2. 

— 
Ønskebrønd: 

• Mulighed for at tilknytte flere pårørende end to direkte på den on-
line indmeldelse. Den estimerede pris på denne udvidelse medfø-
rer at den ikke anbefales tilvalgt. Det er også spørgsmålet om det 



 

 

vil være hensigtsmæssigt at man kan angive mere end to pårø-
rende/forældre ved indmeldelse. 

• Mulighed for selv at vælge relation for pårørende ved den online 
indmeldelse og ikke standard forælder 1, forælder 2 

 

14. Kontingent 

Medlemsservice kan bruges til at styre kontingentopkrævningen for kredse 
uanset om de i øvrigt benytter systemets regnskabsdel eller ej.  
Kredsen fastsætter selv kontingentsatser og vælger hvilke medlemmer (og 
ikke-medlemmer), der skal tildeles et kontingent. 
For hver kontingentsats vælges periode, pris pr. opkrævning og valg om 
opkrævning af fuld eller delvis periode for medlemmer, der meldes ind/ud 
i perioden. 
En person kan tildeles flere kontingenter, fx et medlem, der både er leder 
og aktiv senior-medlem. 
Kredsen angiver selv hvornår i perioden, der skal udsendes kontingentfak-
turaer (opkrævningsdage), hvornår betaling senest skal forfalde for at 
være rettidig (betalingsdage) og hvor ofte, der skal udsendes rykker-be-
sked om ubetalt kontingent (påmindelsesdage). 
 

Når kontingentet er sat op, så vil kredskassereren udelukkende have ar-
bejde med nyindmeldte medlemmer og medlemmer, der har behov for 
hjælp til betaling. 
Systemet udsender selv rykkere, men hvis et medlem ignorerer gentagne 
rykkere, så skyldes det ofte en fejl i mailadressen, så her kan det også be-
tale sig med en personlig kontakt. 
 

Hvert medlem skal have angivet én betaler. Det kan være medlemmet selv 
eller en pårørende. Betaleren kan tilknytte et betalingskort og så vil kon-
tingentfakturaen automatisk betales ved forfaldsdag.  
 

Hvis der udstedes en faktura til et medlem, der alligevel ikke skal betales 
(fx ved udmeldelse), så kan der dannes en kreditnota. 
 

Der kan tilknyttes kontingenter til ikke-medlemmer, så systemet kan bru-
ges til en “støtte-/gavegiverordning”. 
 

Ved den årlige medlemsbekræftelse vil det fremgå hvor meget hvert med-
lem har betalt i kontingent via Medlemsservice i bekræftelsesåret. 
— 
Behov for udvidelse: 

• Migrering af historiske kontingentbetalinger fra registreringen i 
Carla. Minimum for 2022, så medlemsbekræftelsen for 2022 kan 
gennemføres i Medlemsservice. 



 

 

— 
Ønsker til udvidelse: 

• Mulighed for default-opsætning, så alle kredse automatisk opkræ-
ver kontingent for alle medlemmer fra første halvår 2023. Dette er 
også en politisk beslutning og en stor kommunikationsopgave.  

• Abonnementsløsning for donationer til forbundet.  

 
— 
Ønskebrønd: 

• Mulighed for at markere, om et kontingent betales af en offentlig 
myndighed eller pulje mv. så medlemmet automatisk ikke skal 
tælles med i medlemsbekræftelsen.  

 

 

15. Udmeldelse 

Et medlem (eller en pårørende) kan anmode om udmeldelse via Medlems-
service. Denne udmeldelse skal gennemføres af en kredsadministrator. 
En kredsadministrator kan også udmelde et medlem manuelt, fx hvis for-
ælderen har skrevet en mail angående udmeldelse eller hvis medlemmet 
ikke betaler kontingent og ikke deltager i kredsens aktiviteter igennem en 
længere periode. 
 

Ved udmeldelse angives en udmeldelsesdato samt en årsag til udmel-
delse. Listen over udmeldelsesårsager fastsættes på forbundsniveau. 
FDF kan vælge hvor mange dage en almindelig kredsadministrator skal 
kunne baguddatere en udmeldelse. En udmeldelse kan fremdateres. 
 

Ved udmeldelse afsluttes alle funktioner i kredsen. Det er muligt at ud-
melde et medlem, men bibeholde ikke-medlemskabskrævende funktioner. 
 

Hvis medlemmet har en medlemsskabskrævende funktion i en anden 
kreds, så vil medlemskabet automatisk overgå til den anden kreds ved 
udmeldelse. 
 

Ved udmeldelse afsluttes medlemmets kontingent-kontrakt. Men der op-
kræves stadig for den periode, som medlemskabet har varet, også selvom 
kredsen først udsender opkrævning senere i perioden. Så hvis medlemmet 
ikke skal opkræves i indeværende periode, skal det rettes direkte på med-
lemmets stamkort inden udmeldelse. 
 

Anonymisering: 
Et stamkort er aktivt såfremt minimum én af følgende gør sig gældende: 
1) Aktivt medlemskab, 2) aktive funktioner eller 3) 



 

 

kontaktperson/pårørende til person med aktivt medlemskab. Er ingen af 
de 3 situationer gældende, så bliver stamkortet inaktivt.  
Når en persons stamkort har været inaktivt i 5 år, skal data anonymiseres. 
Anonymiseringsprocessen starter med at et stamkort markeres “bliver 
snart anonymiseret”. Et halvt år efter slettes navn, kontaktinfo og 
adresse. Fødselsdatoen ændres til den 1. i måneden. Medlemsnummeret 
erstattes af et nyt fortløbende nummer. 
Herefter kan stamkortet kun bruges til statistik. Vil en person genindmel-
des herefter, så skal vedkommende indtastes på ny. 
— 
Ønsker til udvidelse: 

• Kan der være et felt på den online udmeldelse, hvor personen gi-
ver samtykke til at enkelte data ikke anonymiseres. Fx med hen-
blik på invitation til jubilæum eller ønske om at kunne genoptage 
sit medlemskab på et senere tidspunkt. 

• Når medlemsbekræftelsen er afsluttet, så er det ikke længere mu-
ligt at sætte udmeldelsesdato tidligere end årsskiftet. I Carla er 
det teknisk muligt for en kredsadministrator at udmelde et med-
lem pr. 1. november, selvom hun netop har indberettet vedkom-
mende som medlem pr. 31. december. Det er uhensigtsmæssigt. 

— 
Ønskebrønd: 

• Samme proces for anonymisering som de andre organisationer. 
Den beskrevne proces ligger pt. øverst i ønskebrønden, men det 
forventes at være en del af standardløsningen, når FDF træder ind. 

 

16. Medlemsbekræftelsen 

Den årlige indberetning kaldes “Medlemsbekræftelsen” i Medlemsservice. 
Årets medlemsbekræftelse åbnes på forbundskontoret og der kommuni-
keres til kredsene omkring opgaver og ansvar. 
Den enkelte kreds skal bekræfte medlemmernes* kontingentindbetaling 
samt at kredsen er en demokratisk enhed. *(her defineres medlemmer ef-
ter DUFs regler)  
Medlemsbekræftelsen er et modul, hvor kredsadministratoren ser alle 
kredsens medlemmer og de registrerede kontingentindbetalinger. Herfra 
kan hvert enkelt medlem “hakkes af”. 
Datoen for sidste årsmøde hentes direkte fra kredsens stamkort. 
Der er mulighed for at bede kredsene om (forlange) at uploade fx referat 
fra årsmødet, regnskab og lignende. Det vil være et udviklingspunkt at de-
finere hvilke spørgsmål, FDF-kredse skal besvare i medlemsbekræftelsen. 
 

En kreds kan arbejde med medlemsbekræftelsen og gemme undervejs. 
Når kredsen afslutter (indsender) medlemsbekræftelsen, så kan de ikke 



 

 

længere redigere. Forbundskontoret kan dog genåbne medlemsbekræftel-
sen for en kreds. 
Forbundskontoret kan se hvilke kredse der endnu ikke er i gang, er i gang 
eller har afsluttet medlemsbekræftelsen.  
Forbundskontorets opgave med at følge op på kredsenes medlemsbe-
kræftelse svarer til det, der i dag sker med indberetningen. 
 

— 
Ønsker til udvidelse: 

• Den afsluttede medlemsbekræftelse gemmes som en fil med rele-
vante stamoplysninger for de bekræftede medlemmer på tids-
punktet for indberetning. Filen anonymiseres (eller slettes) efter 5 
år. 

 

17. Kredsens egne arrangementer 

Medlemsservice har et arrangementsmodul, hvor kredsene kan admini-
strere tilmeldinger og betaling til ture, lejre osv.  
 

Når et arrangement oprettes, så dannes et stamkort med oplysninger om 
arrangementets navn, ansvarlig person, berørte underenheder, startdato 
og -tid, slutdato og -tid, placering, kalenderbegivenhed, kategori, pris, le-
derpris, konto og dimension. 
 

Når disse oplysninger er udfyldt, så kan tilmeldingen bruges.  
Kredsene har flere muligheder for at tilpasse deres tilmelding, herunder 
angive deltagerbegrænsning, dato for at åbne og lukke tilmeldingen, kræve 
login ved tilmelding og skrive en teaser og beskrivelse af arrangementet. 
Kredsen kan angive hvilke stamdata, der skal oplyses ved tilmelding og 
selv definere spørgsmål. Kredsen kan planlægge mails til automatisk ud-
sendelse før og efter arrangementet samt ved tilmelding. 
 

Kredsen kan angive spørgsmål som fx dropdown, fritekst osv. Et svar kan 
medføre tillægspris eller rabat. Hvert svar kan begrænses, så det fx kun 
kan vælges af 2 og det kan gøres afhængig af svar på tidligere spørgsmål. 
 

Åbne tilmeldinger kan ses ved at logge ind i Medlemsservice. Der kan også 
hentes et link, der sender personen direkte til tilmeldingen for et specifikt 
arrangement. 
 

Hvis en person er logget ind ved tilmelding, så vil stamdatafelterne udfyl-
des automatisk.  
Tilmeldingen vil også blive logget på personens stamkort. 



 

 

Ved brug af login har kredsen mulighed for at se en liste over tilmeldte og 
ikke-tilmeldte fra de berørte enheder og kan fx herfra sende mails til alle 
der endnu ikke er tilmeldt. 
 

Når en person tilmelder sig (eller sit barn) til et arrangement, så bliver 
personen bedt om at udfylde alle obligatoriske felter på tilmeldingen. 
Herefter ses en bekræftelsesside med mulighed for at redigere tilmeldin-
gen samt oprette endnu en tilmelding til samme arrangement (fx sø-
skende). 
Hvis et arrangement koster penge, så møder personen et betalingsvindue 
med valg af kortbetaling eller MobilePay. Pengene udbetales til kredsen 
med den ugentlige kørsel fra forbundskontoret. 
 

Kredsen kan se og redigere alle data for tilmeldte. 
 

Hvis kredsen skal betale penge tilbage til en person ved afbud, aflysning 
osv, så oprettes en kreditnota. Udbetalingen foregår manuelt via kredsens 
bank og afstemning sker ved næste bankimport, da det grundet betalings-
modellen ikke er muligt at refundere direkte til tilmelders kort, hvis pen-
gene er sendt til kredsen. 
 

Kredsen kan kopiere et arrangement, fx hvis juleturen er en årlig tilbage-
vendende begivenhed. Det nye arrangement kan redigeres inden offentlig-
gørelse. 
— 
Ønsker til udvidelse: 

• Mulighed for at vedhæfte en allerede dannet PDF-indbydelse, så 
den kan ses af de inviterede.  

• Mulighed for at sende SMS til tilmeldte direkte fra arrangementet. 
• Mulighed for at opkræve betaling i rater, fx ved større arrangemen-

ter. 

— 
Ønskebrønd: 

• Mulighed for at generere en PDF-indbydelse direkte fra arrange-
mentets stamdata. 

• Mulighed for at håndtere afbud på lige fod med tilmeldinger. 

 

18. Forbundets arrangementer og kurser 

Forbundskontoret har et udvidet arrangementsmodul, der kan det samme 
som kredsenes modul og mere til. 
 

Når et arrangement oprettes, så dannes et stamkort med oplysninger om 
arrangementets nummer, navn, tilknytning, ansvarlig person, berørte un-
derenheder, startdato og -tid, slutdato og -tid, varighed, placering, 



 

 

kalenderbegivenhed, kategori, pris, hytteleje, brug af faktura, konto og di-
mension. 
 

Forbundet har flere muligheder for at tilpasse en tilmelding, herunder an-
give deltagerbegrænsning, aldersbegrænsning, dato for at åbne og lukke 
tilmeldingen, give adgang til at redigere tilmeldingen, kræve login ved til-
melding og skrive en teaser og beskrivelse af arrangementet, angive hvilke 
stamdata, der skal oplyses ved tilmelding og selv definere spørgsmål. Der 
kan planlægges mails til automatisk udsendelse før og efter arrangemen-
tet samt ved tilmelding. 
Forbundskontoret kan tilknytte personer som “arrangementsteam”. Alt ef-
ter deres funktion kan de se data på tilmeldte. Det kan angives, om en ar-
rangementsfunktion kræver børneattest. 
Forbundskontoret har adgang til at flytte tilmeldte mellem arrangementer, 
fx ved et annulleret kursus, hvor deltagerne skal flyttes til et andet kur-
sus. 
 

Åbne tilmeldinger kan tilgås via et link. 
 

Hvis en person er logget ind ved tilmelding, så vil stamdatafelterne udfyl-
des automatisk.  
Tilmeldingen vil også blive logget på personens stamkort. 
 

Når en person tilmelder sig (eller sit barn) til et arrangement, så bliver 
personen bedt om at udfylde alle obligatoriske felter på tilmeldingen. 
Herefter ses en bekræftelsesside med mulighed for at redigere tilmeldin-
gen samt oprette endnu en tilmelding til samme arrangement (fx sø-
skende). 
Hvis et arrangement koster penge, så møder personen et betalingsvindue 
med valg af kortbetaling eller MobilePay. Der er også mulighed for at 
vælge faktura til fx kredsen. Kredsens fakturagodkender bliver herefter 
bedt om at bekræfte, at de ønsker at betale for personen. 
Forbundskontoret kan så generere fakturaer og udsende via mail. 
 

Forbundskontoret kan se og redigere alle data for tilmeldte. 
 

Hvis forbundet skal betale penge tilbage til en person ved afbud, aflysning 
osv, så oprettes en kreditnota. Udbetalingen foregår via banken. 
 

Arrangementer kan kopieres. Det nye arrangement kan redigeres inden of-
fentliggørelse. 
— 
Ønsker til udvidelse: 



 

 

• Deltageren prioriterer 3 forskellige svar, f.eks. ved prioriterede 
gruppevalg. Kontor eller kursusteam kan så fordele deltagerne på 
de forskellige valgmuligheder. 

• Mulighed for at afstemme faktura i MS.   
• Systemet danner selv faktura via FI-koder. 
• Systemet danner selv kursusbevis ud fra data i arrangementet. 

Deltageren og kredsens kasserer kan tilgå kursusbeviset efter kur-
sus, gerne direkte fra deltagerens stamkort. 

• Systemet kan håndtere rejsegodtgørelse direkte ved tilmelding.  
• Mulighed for tilbagebetaling af deltagergebyr via betalingskort, ved 

sygemelding 

— 
Ønskebrønd: 

• Mulighed for at generere en PDF-indbydelse direkte fra arrange-
mentets stamdata. 

• Mulighed for at håndtere afbud på lige fod med tilmeldinger. 

 

19. Fremmødesystem 

Medlemsservice rummer en kalenderfunktion, hvor ugentlige møder og 
andre aktiviteter kan vises. De andre organisationer udnytter pt. ikke 
denne funktion fuldt i Medlemsservice, men henter data til eksterne 
hjemmesider via API. 
Det vil være muligt at få gavn af funktionen til fx at kunne modtage afbud 
til de ugentlige møder uden udvikling. 
— 
Ønskebrønd: 

• En krydse-af-liste, hvor klasselederne elektronisk kan registrere 
fremmøde og trække simpel statistik over børnenes fremmøde. 

 

20.  Kredsens regnskab - global opbygning 

Regnskabsdelen af Medlemsservice rummer muligheden for, at kredsene 
kan drifte hele kredsens regnskab. Der er også mulighed for at benytte 
Medlemsservice til kontingent og/eller arrangementstilmeldinger, men 
ikke yderligere regnskab. 
 

Regnskabet baserer sig på en skabelon-kontoplan, der kan tilpasses i den 
enkelte kreds.  
Via import af csv-filer fra kredsen net-bank kan kassereren enkelt af-
stemme konti og knytte posteringer sammen med bilag. 
 

Ved brug af “dimensioner” er der mulighed for at danne overblik over dele 
af regnskabet, fx fordelt på klasser eller større arrangementer. 
 



 

 

Regnskabsdelen indeholder også mulighed for at udsende fakturaer, 
danne kreditnotaer og udarbejde budget. 
 

Ledere, og andre, der handler/har udlæg på vegne af kredsen, kan ind-
sende udlæg, se mere under punkt 22. 
 

Kredsens årsregnskab kan printes direkte fra Medlemsservice med revi-
sorpåtegning og felter til underskrift af bestyrelsen. 
 

21. Kredsens regnskab - FDF-versionering 

For at hjælpe kredsene bedst muligt i gang, så foreslås en række udvidel-
ser. Det er ikke udvidelser, der ændrer grundsystemet, men udvidelser der 
“klarer forarbejdet” for kredsene. 
 

• FDF udarbejder egen kontoplan med et sproglag, der hænger sam-
men med FDFs nuværende regnskabsskabelon.  

• Regnskabet startes op for alle kredse og gøres klar til kontingent-
opkrævning fra 1/1-23. 

• En standardliste med alle klasser som dimensioner 

 

22.  Udlægsfunktionen 

Udlægsfunktionen kan benyttes af kredsens ledere og andre, der handler 
på kredsens vegne.  
Lederen kan indsende udlæg via mobil eller computer på frontend-delen 
af Medlemsservice.  
Lederen vedhæfter købsbilag som fil og taster oplysninger om beløb, dato 
samt oplysninger om hvad materialerne er brugt til.  
Kredsen kan definere sine egne produkttyper, som lederne kan vælge 
imellem. Hver produkttype hænger sammen med en konto, så udlægget 
bogføres automatisk og afstemmes ved næste bankimport. 
Kassereren kan redigere udlægget, afvise eller godkende det. Herefter skal 
selve udbetalingen til lederen foregå via kredsens netbank.  
— 
Ønskebrønd 

• Håndtering af udlæg for den nationale organisation. Dette arbejde 
er i startfasen og FDF ønsker at indgå i processen sammen med de 
øvrige organisationer for at afdække mulighederne. 

 

23. Integration til eksterne systemer 

Medlemsservice er bygget i Odoo og har et veldokumenteret API. Flere af 
de andre organisationer i Medlemsservice I/S benytter API til hjemmesider 
og lignende. 
 



 

 

Kredsenes kontaktinfo skal vises på FDF.dk. 

Der skal bl.a. etableres sammenhæng mellem Medlemsservice og Busi-
nessCentral samt Spectra. 
Under punkt 7 om mails beskrives et udviklingsønske om at håndtere fdf-
mailadresser i Medlemsservice. Dette skal håndteres hurtigst muligt og vil 
kræve et møde med dem der har udviklet det og Stein&Gabelgaard.  
Det samme gælder kredsCMS. 
Samarbejdet med trykkeriet.fdf.dk bør om muligt håndteres i Medlems-
service. Det vil kræve et møde med Henrik fra Lasertryk. Det vurderes, at 
denne opgave kan løses efter GoLive. 
Al integration til eksterne systemer vil kræve timer både fra Stein & Ga-
belgaard og de eksterne samarbejdspartnere. 
 

FDF skal indhente aftaler med Nets og MobilePay. Stein & Gabelgaard fa-
ciliterer processen og FDF skal have aftaler, der ligner aftalerne for de an-
dre organisationer. 
 

Projektplan for FDF Ombord 
I dette afsnit præsenteres den overordnede tidsplan for projektet. Der ar-
bejdes med en dato for GoLive mandag den. 3. oktober 2022. Dette giver 
tid til udvikling og test både før og efter sommerferien, tid til undervisning 
af ansatte og frivillige både før og efter GoLive samt stadig tid til at opti-
mere systemet og fjerne de værste børnesygdomme inden landsmødet i 
november og medlemsbekræftelsen i januar. 
 

Fase 1: Basal datamigrering - Uge 19-23 

• Visuel identitet 
• Stein&Gabelgaard migrerer data til testsystemet 
• Fokus på opbygningen af organisationsstruktur 
• Fokus på funktionstyper 
• Sproglag tilrettes  
• De første udviklingsønsker 

 

Fase 2: Frivillige tester Standard-Medlemsservice - Uge 24-
31 

• Online opstartsmøde for testere mandag 13/6.  
• Frivillige får adgang til testsystemet 
• Frivillige får tilsendt testcases 
• Frivillige melder tilbage via mail, håndteres af projektleder via en 

“Issuetracker” stillet til rådighed af Stein&Gabelgaard. 
• Afsluttende møde i slutningen af fasen 

 



 

 

Fase 3: Frivillige og forbundskontoret tester Medlemsservice 
med fokus på ny funktionalitet - Uge 32-35 

• Online opstartsmøde i uge 32. 
• Frivillige får tilsendt info om nye funktionaliteter efterhånden som 

de meldes klar og har en uges tid til at teste hver funktionalitet. 
• Der kan testes flere funktionaliteter på samme tid. 
• Frivillige melder tilbage via mail, håndteres af projektleder via en 

“Issuetracker” stillet til rådighed af Stein&Gabelgaard. 
• Afsluttende møde i slutningen af fasen 

 

Fase 3 fortsat: Optakt til GoLive - Uge 36-39 

• Undervisning af ansatte 
• Online introkurser 
• Fysiske introkurser i alle landsdele rettet mod kredsadministrato-

rer 
• Adgang til test-systemet for alle der har lyst 

 

Fase 4: GoLive - Mandag 3/10-22 

• Data migreres til driftssystemet hen over weekenden den 1.-2. ok-
tober. 

 

Fase 5: Tiden efter GoLive - Uge 40-46 

• Fysiske introkurser i de sidste landsdele rettet mod kredsadmini-
stratorer 

• Online kurser rettet mod bestemte funktioner, fx “kasserere, klas-
seledere, bestyrelse osv.” 

• Særligt fokus på support af frivillige 
• Udvikling af nye funktioner, der er planlagt til efter GoLive. 

 

Udfasning af Carla - tidsplan ikke endelig lagt fast 

1. Carla fryser fredag den 30/9. 
2. Det skal besluttes hvordan og hvor længe kredse og landsdele skal 

have adgang til at se data i Carla.  
3. Det skal besluttes hvor længe forbundskontoret skal have adgang 

til Carla.  
 

Fase 6: uge 46 og frem 
• Stand på landsmødet 
• Eventuelt yderligere udvikling af funktionalitet 
• Særligt fokus på medlemsbekræftelsen i januar 
• Særligt fokus på kommunikation og oplæring omkring første kon-

tingentopkrævning i starten af 2023 



 

 

• Eventuelt behov for yderligere specialkurser for FDF eller i fælles-
skab med resten af medlemsservice 

Kommunikation 
Der er udarbejdet en detaljeret kommunikationsplan i samarbejde mellem 
projektledelsen og FDFs kommunikationsteam. Formålet med kommuni-
kationsplanen er at informere relevante ledere og andre personer i FDF 
om fremdriften i projektet og om deres opgaver, ansvar og muligheder un-
dervejs i projektet. 
 

Der bliver etableret en underside på FDF.dk, hvor al relevant info samles. 
Siden opdateres løbende. 
 

FDFs nyhedsmail, der udsendes hver anden uge bruges til deling af den 
nyeste viden, vigtige deadlines osv. 
 

Der udsendes Direct-Mail til relevante roller ved større milepæle og ved 
opgaver de skal eller bør løse. Det vurderes at være relevant ca. 10 gange 
undervejs i projektet. 
 

Kommunikation via sociale medier kan benyttes som supplement til øvrige 
kanaler. 
 

Organisering i Medlemsservice I/S 

Projektledelse i FDF ombord 

FDFs projektledelse består af Anders Klostermann Hansen, Jakob Harbo 
Kastrup og Monica Ingerslev. 
Fra uge 19-26 og igen fra uge 33 og frem bliver der afholdt statusmøde 
mellem projektledelsen og leverandøren Stein & Gabelgaard hver eller 
hver anden uge. 
 

Arbejdsgruppen omdannes til følgegruppe 
Den frivillige arbejdsgruppe, der har arbejdet med projektet siden februar 
2021 følger projektet til dørs og er udpeget til følgegruppe, som projektle-
delsen kan og skal konsultere undervejs i processen. 
 

Frivillige testere 

FDFs arbejdsgruppe for nyt medlemssystem inviteres som testere alle-
rede fra uge 21. 
Der søges derudover bredt i forbundet efter frivillige til at teste Medlems-
service. Det optimale vil være ca. 20 personer med forskellige roller i FDF 
(kredsleder, klasseleder, kasserer, landsdelsledelse osv.) og forskellig er-
faringer med Carla. 



 

 

De frivillige, der meldte sig til arbejdsgruppen, men ikke blev udvalgt får 
en direkte opfordring til at melde sig som tester. 
 

Som tester skal man umiddelbart kunne afsætte ca. 10-15 timer i perioden 
fra uge 24-31. Der er ingen deadlines undervejs i perioden, så der kan sag-
tens tages hensyn til landslejr, sommerferie osv. 
I perioden fra uge 32-35 er der behov for ca. 10 timers test og her vil der 
være løbende deadlines. 
 

Support 

I tiden op til og efter GoLive skal der afholdes introkurser og efter GoLive 
skal FDFs ledere have mulighed for support på lige fod med de øvrige or-
ganisationer i Medlemsservice I/S. Denne del af arbejdet sker i samarbejde 
med den frivillige support-gruppe i Medlemsservice.  
FDF har en ambition om at bidrage til den frivillige organisation og rekrut-
tere nye supportere. Medlemsservice planlægger onboarding og oplæring. 
 

Det frivillige supportteam støttes af ansatte kræfter. Support ydes pri-
mært via mail og alle sager styres i “Issuetrackeren”, der stilles til rådig-
hed af Stein&Gabelgaard. Level 1 support håndterer sager, hvor brugere 
har brug for hjælp til at betjene systemet. Level 2 support håndterer sa-
ger, hvor brugere oplever fejl i systemet eller har behov for hjælp til kræ-
vende opgaver. Level 3 support ydes direkte fra udviklerne og der fakture-
res for timeforbruget. Det er garvede Level 2 supportere, der “eskalerer” 
en sag til Level 3.  

Udvikling 

Når FDF er fuldt integreret i Medlemsservice I/S, så afholdes der ikke 
længere statusmøder mellem FDFs projektledelse og udviklerne. Derimod 
indgår FDF på lige fod med de andre interessenter i udviklingsarbejdet.  
 

Styregruppen består af frivillige og ansatte fra alle organisationer. Styre-
gruppen holder online møder ca. hver anden måned. På møderne samles 
der op på behov for fejlretning, driftsstabiliteten, behov for nye vejlednin-
ger og ikke mindst prioriteringen af udviklingsønsker. 
Styregruppen har kompetence til at aftale detaljer for udviklingsopgaverne 
direkte med udviklerne og bede om estimater på løsningsbeskrivelser. 
Styregruppen opdaterer løbende det ønskede Roadmap for Medlemsser-
vice.  
 

Ejergruppen består af generalsekretærer og administrationschefer fra or-
ganisationerne. Ejerkredsen holder møde kvartaltsmæssigt og derudover 
efter behov. 



 

 

Ejerkredsen tager beslutninger om bevilling af økonomi og er i dialog med 
Styregruppen om tilpasning af Roadmappet. 
Hvis der opstår behov eller ønsker om udvikling af Medlemsservice, der 
kræver politiske beslutninger, så er det ejergruppens ansvar at involvere 
organisationernes Hovedbestyrelser.  
 

Det foreslås derudover at FDF beslutter at nedsætte en følgegruppe, der 
som minimum i en periode kan møde og diskutere FDFs behov og syn på 
Medlemsservice. Hvis det skal fungere skal der sikres en tydelig sammen-
hæng og personsammenfald imellem de fem niveauer; 1. FDFs forbunds-
kontor, 2. FDFs følgegruppe, 3. det frivillige supportteam i medlemsser-
vice, 4. Styregruppen i medlemsservice og 5. ejergruppen i medlemsser-
vice. Denne følgegruppe kan nedsættes af HB efter go live, hvor der kan 
defineres en kort projektbeskrivelse mv. 
 

Temaer der har været genstand for nærmere politisk af-
klaring 
I workshoprækken er der truffet beslutninger eller anbefalinger ud fra 
størstedelen af FDFs behovsliste. 
Der er på forskellige tidspunkter i processen blevet identificeret en række 
diskussioner/dilemmaer, som ar krævet en yderligere (politisk) afklaring. 
Disse gennemgåes nedenfor sammen med en markering af HBs beslut-
ning: 

1. krav til kredsenes brug af medlemsservice 

Hvad skal være et basissystem og et krav at kredsene bruger og hvor ofte 
skal det ajourføres og hvad kan/skal være tilvalg? Og hvad kan/skal vi gøre 
hvis en kreds ikke retter ind?  
 

Hos De andre organisationer i medlemsservice er der krav om at benytte 
Medlemsservice til registrering af medlemmers navne, adresser og fød-
selsdato samt pårørendes navne og kontaktoplysninger. Der er krav om at 
benytte den online indmeldelse, dvs. der kan ikke købes eller downloades 
papir-blanketter til indmeldelse fra centralt hold. Der er krav om at regi-
strere bestyrelsesmedlemmer og gruppernes (kredse) øverste leder samt 
kasserer. 
Der er krav om, at disse oplysninger holdes ajour løbende blandt andet 
ved at begrænse muligheden for at melde ind og ud tilbage i tid.  
Det betyder i praksis, at langt størstedelen af Medlemsservices funktiona-
liteter er valgfrie, men stort set alle lokale grupper (kredse) benytter Med-
lemsservice til den daglige administration af foreningen og dermed “har 
hele systemet i brug”.  

 



 

 

De andre organisationer i medlemsservice kræver ingen brugerbetaling for 
at anvende systemet. Organisationerne har mulighed for at opkræve bru-
gerbetaling for afsendelse af SMS, men det sker ikke i dag. FDF har dog 
praksis for at gøre det via Carlas kontaktmodul, hvorfor denne praksis bør 
videreføres. FDF lægger sig derudover op ad ovenstående krav til kredse-
nes anvendelse af medlemsservice. 

 
2. Medlemsdefinitionen  

Hvad er et medlem og hvordan skal systemet understøtte den forståelse? 
Vedtægterne siger f.eks. at et medlem skal have betalt kontingent, men pt. 
lever vi både systemmæssigt og reelt med at en lang række medlemmer 
ikke er registreret med en kontringentbetaling – f.eks. i kredse, hvor det 
ikke er praksis at ledere betaler kontingent eller i kredse der melder ind og 
ud i løbet af året, men hvor der kun opkræves kontingent en gang om året. 
Skal disse fremover ikke betragtes som medlemmer? Eller bør vi evt. hel-
lere foreslå en lempet medlemsdefinition i vedtægterne?  
 

Overgangen til Medlemsservice ændrer ikke på denne problemstilling. For 
ikke at risikere at miste en masse medlemmer eller irritere en række 
kredse ved at kræve kontingent ved indmeldelse for alle medlemmer sæt-
tes der ikke en systembegrænsning på.  
I stedet overvejer HB at foreslå landsmødet at ændre medlemsdefinitio-
nen, så den kommer til at være noget i stil med: ”Enhver der er registreret 
som medlem af en kreds i FDFs medlemssystem er medlem af landsfor-
bundet.” Derudover fremgår det allerede af vedtægterne at ”Medlemmer 
af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fast-
sætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontin-
gent.” samt at ”Undlader et medlem at betale kontingent efter påkrav, 
kan det betragtes som en udmeldelse.” 
 

4. Børneattester 
Overgangen til Medlemsservice lægger op til at arbejdsgangen med Politi 
og E-boks placeres på forbundskontoret. Ansvaret for at indhente børne-
attester på relevante personer er stadig placeret i kredsene. Se afsnit 6. 
Børneattester for yderligere. Som noget nyt kan medlemsservice relativt 
nemt hjælpe landsdele med at sørge for at der er hentet børneattester på 
medarbejdere og instruktører på landsdelsarrangementer. 

Der er ikke regnet på hvad det vil koste at ændre medlemsservice, så 
kredsenes børneattestansvarlige fortsat vil skulle hente børneattesterne 
hos Politiet. Opgaven vurderes med den automatik, der er sat op i med-
lemsservice at være overkommelig for forbundskontoret og dermed vil det 
være en god service at yde for kredsene at centralisere det stykke arbejde 
og dermed tilbagekalde den beslutning, som HB traf i august 2015, hvor 
ansvaret blev lagt over på kredsene. 
 

5. tilladelser 



 

 

Hvad gør vi med tilladelser (f.eks. fototilladelse og kørselstilladelser), her-
under hvilke behov er der reelt for det og hvad vil det betyde hvis vi migre-
rer tilladelser fra Carla til medlemsservice. Nogle kredse bruger det meget 
og andre kredse bruger det slet ikke eller kun lejlighedsvis.  

 

Medlemsservice kan relativt nemt udvides til at indeholde oplysninger om 
tilladelser. Det er dog et ømtåleligt emne, fordi det er meget svært at ad-
ministrere en fototilladelse i praksis og fordi der ikke er nogen stringent 
opfattelse af hvad der reelt er givet tilladelse til, af hvem og til hvad. Til-
ladelsesregistreringerne risikerer dermed at være en falsk tryghed, som 
kan skabe flere problemer for FDF end hvis de slet ikke var der. Af samme 
grund fravalgte FDF bl.a. sejlads- og klatretilladelser på landslejrtilmeldin-
gen. Der afsættes derfor midler til at få udarbejdet et juridisk notat og en 
vejledning til kredsene om den eventuelle nødvendighed af de forskellige 
typer tilladelse inden felterne eventuelt aktiviteres og muligvis migreres 
fra Carla.  

 

6. Funktionsbegrænsninger på ledererklæringer 
Af vedtægterne fremgår at ”Kredsledelsens medlemmer skal (…) have un-
derskrevet landsforbundets ledererklæring.”. Dette understøttes ikke af 
Carla i dag, hvorfor ikke alle kredsledere har registreret en ledererklæring i 
Carla. 
I forbindelse med overgangen til et nyt system arbejdes der på en sy-
stemunderstøttelse af ledererklæringsfunktioner, som det fremgår af ved-
tægterne. 
 
Dette kræver en smule udvikling og frem for alt kommunikation i en over-
gangsfase. I praksis kan vi blive nødt til at migrere alle kredsledere fra 
Carla og så sætte en begræsning på nyupegninger, som så ikke kan foreta-
ges før der er registreret en ledererklæring. De kredsledere der mangler 
en ledererklæring kan efterfølgende enten opfordres eller tvinges til at 
underskrive den. Det sidste vil angiveligt også medføre en del ekstraar-
bejde på forbundskontoret. 
 

Økonomi 

Stein & Gabelgaard har leveret timeestimater på de forskellige elementer i 
projektet. Dette kan ses i Bilag.  
 
Stein & Gabelgaard har givet udtryk for vigtigheden af at afsætte en pulje 
til ønsker og tilpasninger, der dukker op løbende i projektet.  
Erfaringsmæssigt dukker der altid flere ønsker op undervejs og ønsker, 
som tidligere er vurderet som "nice to have" funktionalitet, der kan 
komme til senere, viser sig at være mere uundværlig fra start.  
 



 

 

Ved de løbende statusmøder evalueres og ajourføres timeforbruget, så 
FDF hele tiden har et overblik over, hvordan timerne bliver forbrugt og kan 
følge med i at vi bår i mål inden for det afsatte budget. 

Kommunikationsplan 
Der er i tillæg til denne projektbeskrivelse udarbejdet en særskilt kommu-
nikationsplan for projektet. 
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