
KOMMISSORIUM FOR 
STRUKTURUDVALGET 
 
Strukturudvalget er sat i verden for at gøre det lettere at lave lokalt arbejde, ved at fjerne 
strukturelle hindringer, samt for at hjælpe til med, at organisationen på landsplan har de 
bedste forudsætninger for at udvikle organisationen uden at blive hindret af unødig 
bureaukrati.  
 
Det kommende år skal strukturudvalget arbejde med følgende emner: 

IMPLEMENTERING AF DISTRIKTSGRÆNSER 
Strukturudvalget skal fortsætte med at sikre, at implementeringen af distriktgrænserne 
forløber smidigt i praksis ude lokalt. Her lægges der vægt på, at nye medlemmer og 
afdelinger af distrikterne bliver en del af beslutninger og valg i distrikterne, og at lokale 
ledere får den hjælp, de har brug for, for at implementere distriktsgrænserne. 
 

LUKNING OG SAMMENLÆGNING AF SPØGELSESAFDELINGER 
Strukturudvalget skal i år fokusere en stor del af deres arbejde på at fjerne unødig 
buerakrati i vores afdelingsstruktur. Dette skal sikre, at vores formelle afdelinger i højere 
grad afspejler de reelle afdelinger, at vores afdelinger fungerer formelt, og at DUF-
dokumentation bliver lettere at løfte.  
Dette skal ske i tæt samarbejde med lokale kræfter og landskontoret med det 
hovedfokus, at afdelingssammenlægninger- og lukninger kun sker, såfremt man vurderer, 
at det har et længerevarende sigte. 

UNDERSTØTTE AFDELINGER I DET FORMELLE ARBEJDE 
Strukturudvalget skal fokusere på at hjælpe lokalafdelinger og distrikter med at få de 
formelle rammer i orden, således, at der er den bedste forudsætning for aktivitet.  
Dette skal f.eks. ske gennem hjælp til afdelinger med at få adgang til gamle bankkonti, 
såfremt disse eksistere, få oprettet nye bankaftaler, samt at få revideret eventuelle 
uhensigtsmæssigheder i vedtæger, der hæmmer det lokale arbejde.  

STYRKELSE AF LANDSORGANISATIONEN 
SFU’s landsorganisation, består af flere organer og myndigheder, som alle skal arbejde 
sammen. Når samarbejdet lykkes kan vi gøre en forskel, men når intern koordination og 
kommunikation fejler så fejler vores politiske arbejde som konsekvens. Udvalget skal 
derfor det kommende år arbejde med at undersøge hvordan vi kan sikre at 
landsorganisationen fungerer så effektivt som muligt. Såfremt arbejdet leder til 
anbefalinger, skal udvalget fremsætte disse i relevante fora. 



 
Strukturudvalget består af 2 medlemmer + en sekretær  
 


