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Bestyrelsens Handlingsplan for 2023-2024  
 

Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder holdes så alle fem teams kan koordinere og informere om deres arbejde, for at 

diskutere generelle problemstillinger, fælles initiativer og samarbejder med andre organisationer. 

Bestyrelsen nedsætter udvalg til tidsbegrænsede opgaver. Bestyrelsen planlægger at mødes 5-6 

gange i det kommende år - i modsætning til det forgangne år, hvor der blev holdt 10 lange 

bestyrelsesmøder.  

 

Såfremt der er behov for flere møder, vil vi anvende Zoom som en praktisk mødeform for at 

minimere afstande, transportudgifter og involvere flere i de løbende diskussioner der pågår i 

bestyrelsen, i arbejdsgrupper og evt. udvalg 

 

Efter en konsolideringsperiode på et år skal den nye Teams-arbejdsform evalueres. Resultatet 

fremlægges for Generalforsamlingen i 2024. 

 

Bestyrelsen vil fortsat arbejde med medlemsmøder omkring Krig og Fred – gerne i samarbejde 

med andre ligesindede organisationer, da dette er et overordnet tema af interesse for alle GS 

medlemmer. 

 

Bestyrelsens Koordinations-Team 

Bestyrelsens regelmæssige kommunikation med medlemmerne på GS-hjemmesiden styrkes 

generelt. Medlemmerne informeres om de organisationer GS samarbejder med og om eventuelle 

aktiviteter, der gennemføres i samarbejde med andre organisationer.  

 

Rekruttering af nye GS-medlemmer prioriteres i 2023-2024 og der afholdes 2-4 

Informationsmøder for nye medlemmer efter behov. 

 

Administrations-Team  

Teamet fortsætter med sine kærneopgaver og arbejder med at sikre bedre arkiveringspraksis af 

organisationsdokumenter. Teamet vil rekruttere 2 GS-medlemmer for at etablere back-up til 

postmesterfunktionen og andre administrationsopgaver. 

 

Aktivitets-Team  

Teamet arbejder videre med tovholderne og arbejdsgrupperne for at koordinere indhold, 

planlægning og udvikle nye aktiviteter for GS-medlemmer. Mødeformer udvikles og forbedres i 

samarbejde med temagrupperne – både fysiske møder med Zoom oplæg, hybridmøder, m.m. 

Tovholder & Aktivitetsmøder afholdes i samarbejde med temagrupper på skrift. 

 



  Side 2/2 

For at få en levende hjemmeside, der afspejler de meget aktive temagruppers forskellige 

interesser, opfordres medlemmerne til at styrke debatkultur på hjemmesiden ved at skrive om de 

mange spændende møder folk har fået udbytte af – eller som har givet stof til eftertanke. En 

levende og brugbar hjemmeside skal hele tiden have nye bidrag.  

 

Arbejdsgrupperne opfordres til at dele det informationsmateriale, både lister over relevante 

artikler og bøger men også materiale fx boganmeldelser udarbejdet af temagruppernes 

medlemmer. Deltagere i GS relaterede aktiviteter (studierejser, institutionsbesøg mm) opfordres 

fortsat til at dele erfaringer og gode oplevelser gennem postkort og fotorapportager eller lign. 

Arbejdsgrupperne motiveres til at producere oplysningsmateriale – i første omgang til GS-

medlemmer og til offentligheden via hjemmesiden. Småskrifter på tryk kan overvejes hvis vi evt. 

vil søge fondsstøtte. 

 

Kommunikations-Team 

I kommunikationsteamet har vi en ambition om at udvide hjemmesidens funktionalitet med: 

 Et GS-intranet á la facebook, som kan understøtte arbejdsgruppernes samarbejde og idé 

udvikling. Vi vil snart åbne det under menuen ”For medlemmer” og vil gennemføre en 

workshops for at præsentere mulighederne. Derefter er det op til grupperne at vælge, hvordan 

de vil benytte dem. 

 Et område til hver af grupperne, hvor de kan opbevare deres fælles dokumenter. Desuden 

åbner teamet et område ”GS dokumenter”, hvor færdige dokumenter som guidelines, 

mødemanualer og andre fælles dokumenter er tilgængelige for all medlemmer. 

 Automatisk notifikation om alle nye indlæg og møder på hjemmesiden. 

Vi håber, vi med dette imødekommer de ambitiøse forventninger som bestyrelsen i sin tid havde 

til den nye hjemmeside, og de ønsker som medlemmerne bl.a. udtrykte på sidste tovholdermøde. 

 

Mødeservice-Team 

Teamet vil fortsætte arbejdet med at sørge for optimale rammer for GS aktiviteter, trods alle de 

logistiske og fysiske udfordringer som en ikke-finansieret organisation som GS har: gratis 

mødelokaler, adgang til kontorfaciliteter, teknik og mødeforplejning. 

 

 


