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Indledning 

Dette dokument er landsstyrelsens (LS) håndslag for styrelsesåret 2017-18. Håndslaget 

opsummerer LS’ samtaler i onboarding-weekenden og er blevet til ud fra et ønske om at 

supplere den formelle forretningsorden med et mere levende dokument, der konkretiserer 

formålet og værdierne for arbejdet i LS. 

 

Formål 

LS er den øverste politiske ledelse i Ungdommens Røde Kors. Vi forpligter os på at 

diskutere organisationens strategi og udvikling, og vi har et særligt ansvar for at pleje 

organisationens relation til omverdenen. Vi må aldrig miste flyvehøjden og det lange sigte. 

Konkret vil vi holde hinanden op på, at LS-møderne skal have organisationens langsigtede 

udvikling som omdrejningspunkt. 

Samtidig er der fra resten af organisationen et tydeligt ønske om, at vi er mere synlige, 

tilgængelige og deltagende. Vi deler ønsket om, at afstanden mellem LS og de frivillige 

mindskes. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med organisationens udvikling er forankret i vores 

dialog med de frivillige, og det er et succeskriterie for LS, at organisationen har tillid til vores 

arbejde og føler, vi har fingeren på pulsen. Konkret prioriterer vi at komme på besøg rundt 

omkring i organisationen så ofte som muligt, og vi gør os umage med at stå til rådighed for 

henvendelser. 

 

Værdier 

LS arbejder ud fra værdierne åbenhed, tillid og ærlighed. Konkret forpligter vi os på at 

åbne vores processer og diskussioner op og styrke tilliden mellem organisationen og LS. Vi 

vil være skarpe på at anerkende den forskel, de frivillige gør hver eneste dag, og vi vil 

inddrage de frivillige og give dem medansvar over organisationens udvikling.  

I det interne LS-arbejde er vi ligeledes opmærksomme på at fastholde energien og 

virkelysten blandt alle LS-medlemmer. Derfor forpligter vi hinanden på, at alle LS-

medlemmer både i og uden for møderummet anerkender hinandens input og møder 

hinanden med tillid og respekt. Særligt forsøger vi at mindske afstanden mellem 

formandskabet og de menige LS-medlemmer mest muligt. 

 

Arbejdet 

Vi har alle forpligtet os på at gøre en særlig indsats for Ungdommens Røde Kors. I den 

forbindelse opfordrer vi hinanden til mellem LS-møderne at gribe, kaste og gøre sig spilbar 

for så mange bolde, man kan magte. 

I den forbindelse ønsker vi at være tydelige omkring, hvilke agendaer og opgaver vi brænder 

særligt for. Vi er en forskelligartet flok, og vi efterstræber, at hvert enkelt LS-medlem bruger 

sine kræfter og evner mest hensigtsmæssigt. Konkret vil vi kortlægge vores kompetencer og 

interessefelter for også at inspirere sekretariatet til øget samarbejde med alle LS-

medlemmer. 


