… med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus
_______________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev

Marts 2014

Indkaldelse til årsmødet 2014
________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed indkalder til årsmøde fredag 9. maj 2014 kl. 10.00 i Auditorium VEST, Ryes Kaserne, Treldevej, 7000 Fredericia, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse
Indkomne forslag
Fremlæggelse af handleplan
Fastsættelse af kontingent for 2015
Valg til bestyrelse
a. Valg af formand for 2 år
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Valg af revision
Eventuelt

Alle individuelle medlemmer af Folk & Sikkerhed er delegerede til årsmødet.
I overensstemmelse med vedtægtens § 10, stk. 5 kan vore tilsluttede medlemsorganisationer tilmelde delegerede efter følgende retningslinier:
- op til 1.000 medlemmer
- mellem 1.000 og 5.000 medlemmer
- mellem 5.000 og 10.000 medlemmer
- mellem 10.000 og 20.000 medlemmer
- over 20.000 medlemmer

3 delegerede
5 delegerede
7 delegerede
9 delegerede
11 delegerede

Folk & Sikkerhed er vært ved en arbejdsfrokost kl. 12.00.
Folk & Sikkerhed dækker ikke transportomkostninger til årsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til Folk & Sikkerhed senest én måned før mødet.
Tilmelding til årsmødet bedes foretaget senest fredag 25. april 2014.
Ved tilmelding bedes oplyst navn, adresse, (mobil)telefon og mailadresse, idet bekræftelse på tilmeldingen suppleret med materiale til årsmødet vil blive sendt direkte til alle delegerede.
Tilmelding foretages på kontakt@folkogsikkerhed.dk
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Stillingsopslag
________________________________________________________________________________________________________________________

Leder af Sekretariat i Folk & Sikkerhed – stillingsbeskrivelse
•

Stillingsbetegnelse er leder af sekretariatet

•

Refererer til formanden for Folk & Sikkerhed

•

Stillingen besættes indledningsvis i en midlertidig ansættelse på ét år med forventet forlængelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men det er til forhandling. Der kan/må forventes arbejde uden for normal arbejdstid og i weekends.

•

Tiltrædelse snarest mulig

•

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Frank E. Andersen, 29 29 20 75.

Kort om Folk & Sikkerhed
•

Folk & Sikkerhed (F&S), der repræsenterer op imod 100.000 medlemmer, arbejder for en samtænkt
robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den enkelte. Det er Folk & Sikkerheds vision at arbejde for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab, og vi fremmer
samarbejdet mellem alle, der bidrager til Danmarks sikkerhed. Læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

•

Siden år 2000 har F&S udviklet sig til en bred og folkelig stærk organisation med god politisk genklang og med stadig øget fokus på forsvars- og sikkerhedspolitiske temaer i takt med, at omverdenen har
ændret sig. F&S har i de seneste par år bevæget sig ud til en bredere målgruppe. Således repræsenterer
vi ikke længere alene ”folket og forsvaret”, men arbejder derimod i et noget bredere sikkerhedsbegreb
forsvar, redningsberedskab, politi og den civile sektors beredskab, herunder f.eks. sundhedsberedskabet.

Kompetenceprofil
Faglige kompetencer
Lederen må gerne have erfaring med eller et potentiale for ledelse. Lederen skal være intern tovholder og
drive de processer, der igangsættes internt i sekretariatet og evne mange forskellige samarbejdsrelationer.
Lederen skal have blik for at sammensætte et hold i sekretariatet med brug af eksempelvis frivillige, studentermedhjælpere, løntilskud etc.
Dette nødvendiggør et ledelsesmæssigt overblik, der kan skabe rammerne for god og konstruktiv dialog
med vægten lagt på at skabe engagement og ejerskab internt i organisationen, med bestyrelsen og med
mange forskellige samarbejdspartnere.
Evnen til at skabe produktive relationer, opbygge og drive netværk skal være fremherskende.
Det er en forudsætning, at lederen har kendskab til økonomistyring, erfaring med at producere strategioplæg til bestyrelsesniveau og generel administrativ erfaring.
Den nye leder har en motiverende ledelsesstil og skal på en konstruktiv, coachende og dialogbaseret måde
kunne skabe rammerne for en god faglig og professionel kultur i sekretariatet med fokus på timing og kvalitet.
Lysten til at lede og til at indgå i et ledelsesmæssigt fællesskab i samspil med bestyrelsen og de mange eksterne samarbejdspartnere er en væsentlig rolle.
Folk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

Personlige kompetencer
Lederen skal have en god forståelse for ledelsesopgaverne i en serviceorganisation og ”brænde
for” realisering af organisationens mål og værdier.
Lederen har gennemslagskraft, personlig integritet og evnen til at være en nærværende og synlig leder.
Han/hun forstår at bringe mange forskellige typer faglighed i spil og kan inddrage medarbejdernes ressourcer på tværs af organisationen – gerne på en uformel måde.
Lederen skal være en udadvendt, energisk og samlende figur, der kan motivere og udfordre til
fortsat udvikling af FS’s organisation og målopfyldelse. Der er tale om et dygtigt og troværdigt ejerskab
blandt medarbejdere og bestyrelse.
Den pågældende skal være samarbejdsorienteret, dialogsøgende og initiativrig.
Lederen må meget gerne besidde humoristisk sans.
Lederen skal tillige kunne bevare overblikket i pressede situationer og er robust.
Lederen skal kunne skabe veltilrettelagte interne processer, skabe resultater sammen med andre og fungere som tovholder og skabe kontinuitet i relation til den samlede organisation.
Uddannelse og baggrund
Der kan være flere indgange til stillingen, men det er væsentligt med engagement og lyst til at arbejde i en
frivillig, fleksibel og koordinerende organisation, der har ambition om en større handlekraft og flere synlige
resultater.
Den nye organisation
FS skal bygges op som ny organisation, og det er vigtigt, at den kommende leder sammen med bestyrelsen
formår at skabe en organisation, som kan levere gode resultater. Organisationen skal udvikles indledningsvis med en styrket økonomisk stabilitet, fokus på flere og gode partnerskaber, samt udviklingen af en netværksorganisation, hvor netværk og ildsjæle får optimale vilkår.
Det er desuden vigtigt, at den kommende sekretariatsleder kan sikre prioritering af opgaver i en hverdag
med skiftende krav og forskelligartede hensyn.
Ansøgning med cv sendes til Frank E. Andersen - fea@gentofte.dk senest 14. marts 2014.

Hærens nye marcher blev spillet for første gang
________________________________________________________________________________________________________________________

HONNØRMARCH, Karup: Hærens jubilæumsår blev skudt i gang med offentliggørelsen af tre nye
marcher for gæster og ansatte ved Hærens Operative Kommando.
Fotograf: Heri Hammer Niclasen, HOK
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Forsvarsministeren: De fortjener vores respekt …
________________________________________________________________________________________________________________________

Foto: Jack Fridthjof

Forsvarsminister Nicolai Wammen besøgte 21. - 22. februar de danske styrker i Helmand-provinsen i Afghanistan ledsaget af Pia Kjærsgaard (DF), Troels Lund Poulsen (V) og Zenia Stampe (RV).
- Det har været vigtigt for
mig at besøge de danske
styrker i Helmand, inden de
tager hjem senere på året.
Også dette besøg har været meget interessant og
lærerigt. Jeg er særdeles
stolt af den indsats, de
danske soldater yder under
udfordrende og vanskelige
vilkår. Der er grund til
stolthed over vores soldaters indsats, udtalte forsvarsministeren efter besøget.
- Vores soldater gør en forskel. På trods af enorme udfordringer står Afghanistan over for det første demokratiske regeringsskifte i landets historie, og de afghanske sikkerhedsstyrker varetager sikkerheden i hele
landet. Det har danske soldater bidraget til og tilmed i et af de mest udfordrende områder i Afghanistan.
Det fortjener vores respekt.
Den nuværende styrke i Helmand har stadig en udfordrende opgave. Ikke mindst sammenpakning af lejren
og materiel vil være en stor og kompleks opgave, der skal løses, samtidigt med at risikofyldte opgaver uden
for basen forsat er en del af soldaternes arbejde.
I alt er der ca. 280 danske soldater i Afghanistan. 210 af soldaterne er udsendt til Helmand-provinsen.
Kilde: Forsvarsministeriet

Aktiviteter
________________________________________________________________________________________________________________________

Tirsdag 18. marts
Ledermøde kl. 09.30 i Sekretariatet
Onsdag 19. marts
Folk & Sikkerhed Netværk Sønderjylland afvikler generalforsamling kl. 17.00 i Parolesalen på Sønderborg Kaserne.
Efter generalforsamlingen vil formanden for Folk & Sikkerhed på Bornholm, Johnny G. Larsen, berette om gode erfaringer med projekt "Ny frivillig samfundspligt" og samarbejdet Campus Bornholm - og de unges medvirken på Folkemødet i Allinge.
Torsdag 20. marts
Folk & Sikkerhed afvikler bestyrelsesmøde kl. 10.00 i "Topografistuen" i Nordre Magasin i Kastellet
Fredag 28. marts
Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm afvikler generalforsamling på Almegårds Kaserne i Rønne.
Arrangementet opdateres senere.
Tirsdag 22. april
Bestyrelsesmøde i Nordre Magasin i Kastellet kl. 10.00
Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter m.v.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk &
Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktion: Folk & Sikkerhed – Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 28.02.2014
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