
Guide til at bruge 
dokumentationsskemaet



HVAD ER ER 
AFDELINGSDOKUMENTATION?
• Som lokal tillidsvalgt er det vigtigt, du dokumenterer alt det 

seje arbejde din afdeling laver! Vi skal fra landskontorets side 
bruge, afdelingsdokumentationen til at dokumentere overfor 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor mange aktive afdelinger 
vi har. Det er nemlig på baggrund af det, samt hvor mange 
medlemmer vi har, vi får udbetalt driftstilskud fra DUF. 
Driftstilskuddet er det, der gør, at vi kan udbetale 
afdelingstilskud, lave kampagner, holde træf, landsmøde, 
Politisk Festival og udbetale løn til SFUs ansatte. 



HVORDAN DOKUMENTERER JEG MIN 
AFDELING?
Det er nemt nok for dig, at dokumentere din afdeling. Du skal blot sørge 
for at udfylde dokumentationsskemaet løbende, når din afdeling laver en 
eller anden form for aktivitet – og gemme bilagene, så det giver mening 
ift. Skemaet. 

Der er dog nogle krav til, hvornår en afdeling kan dokumenteres, hvilke 
typer aktivitet, der gælder, og hvor ofte jeres afdeling skal have 
aktiviteter. Det kan du læse mere om nedenfor. TIP: Du kan enten oprette en mappe 

for hver aktivitet på din computer, 
eller navngive 
dokumentationsfilerne åå/mm/dd-
[type dokumentation] eks. 18/02/21 
facebookbegivenhed.



HVILKE TYPER AKTIVTET TÆLLER MED I 
AFDELINGSDOKUMENTATIONEN? 

• Langt de fleste typer aktivitet, din afdeling kan tælle med i 
afdelingsdokumentationen (og de ting, der ikke kan, bør du alligevel skrive ind i 
dokumentationsskemaet. Nedenfor ser du en tabel over, hvad der tæller, og hvad 
der ikke gør. Der er dog et par grundregler:

• Aktiviteten skal være selvstændigt planlagt
o Dvs. det er (en fra) afdelingen, der skal have besluttet at I skal have den pågældende 

aktivitet. Det skal være (en fra) afdelingen, der har planlagt aktiviteten og inviteret 
eventuelle gæster. Det skal (en fra) afdelingen, der har inviteret til aktiviteten – på mail, 
Facebook eller lignende. 

• Aktiviteten skal være substantielt relevant
o Dvs. der skal være en eller anden form for ”fagligt” eller politisk indhold. Et almindeligt 

medlemsmøde har dermed nærmest pr. definition altid en substantiel relevans, mens en fest 
sjældent har. Dog kan man ofte nemt give en fest en substantiel relevans, ved at invitere en 
gæstetaler, afholde en debattle o.l.



HVILKE TYPER AKTIVTET TÆLLER MED I 
AFDELINGSDOKUMENTATIONEN? 
(FORTSAT)
• Aktiviteten skal være for alle medlemmer

o Dvs. at alle medlemmer skal have muligheden 
for at deltage. Eksempelvis skal man sørge for –
hvis man gør det gennem en Facebook-gruppe –
at alle medlemmer af afdelingen ved at 
Facebookgruppen eksisterer (det kan man evt. 
informere om i et nyhedsbrev). Derudover skal 
man sikre sig at eventuelle medlemmer uden 
Facebook inviteres over mail, sms, 
telefonsamtale eller andet, hvis de ønsker det. 

o Det betyder også at bestyrelsesmøder, 
udvalgsmøder og lignende ikke tæller med.



HVILKE TYPER AKTIVTET TÆLLER MED I 
AFDELINGSDOKUMENTATIONEN? (FORTSAT)

Aktiviteter, der kan tælles med Aktiviteter, der ikke kan tælle med
• Medlemsmøde
• Aktion
• Fest/fredagsbar/sociale 

arrangementer, hvis den har et 
substantielt indhold

• Intromøde planlagt af afdelingen
• Oplæg

• Generalforsamling
• Bestyrelsesmøder
• Sociale arrangementer uden 

substantielt indhold
• Intromøde planlagt af 

organisationskonsulenten

Følgende aktiviteter kan tælles med:



HVILKE TYPER DOKUMENTATION TÆLLER 
MED I AFDELINGSDOKUMENTATIONEN? 
1. Billede af aktivitet
è fra jeres aktivitet, hvor medlemmer af afdelingen har deltaget. Afdelingens medlemmer skal være i fokus, og det er en rigtig god 
idé at lægge billedet ind i et tekstdokument, og skrive medlemmernes navne.
2. Referat
è fra mødet. Du kan finde en referatskabelon her.
3. Facebook
è Screenshot af kommunikation mellem medlemmer af afdelingen pa Facebook, omkring den aktivitet i dokumenterer. Det kan 
enten være kommunikation i en gruppe eller i en Facebook-begivenhed (oprettet af afdelingssiden eller medlemmer af afdelingen). 
4. Økonomi
è Bilag på, der har været en økonomisk udgift til aktiviteten. Det kan være kaffe til mødet, banner til aktionen eller lignende. Et 
billede af en bon eller en refunderet busbillet er super. 
5. Presse
è Hvis I har fået presse på et arrangement, er det først og fremmest MEGA SEJT! Det kan både være et læserbrev, skrevet til en 
læserbrevsworkshop, en artikel om en aktion eller andet. Tag et billede af det, og gem det til dokumentationen. 

Når I skal dokumentere en aktivitet, skal I som minimum have to af ovenstående typer. Det er altså ikke nok at have to billeder (det 
er super), men så skal I også have en af de andre typer til at dokumentere aktiviteten. Eksempelvis er en bon og et mødereferat 
super. 

https://drive.google.com/file/d/0B2Qfr_D7yy7nci1VaU1kamZDMnc/view?usp=sharing


HVOR OFTE SKAL VI HAVE 
AKTIVITETER?
• Det er sådan at man skal kunne dokumentere at en 

afdeling har været aktiv et helt SFU-år i streg. Det 
betyder at skal have minimum to aktiviteter, der 
opfylder ovenstående krav i kvartalet. 

• Da SFU-året følger vores landsmøde går det fra 1. 
april til 31. marts (det efterfølgende år), og for at 
kunne blive dokumenteret skal man altså have 
aktivitet minimum to gange i 1. kvartal (fra 1. april til 
30. juni), minimum to gange i 2. kvartal (fra 1. juli til 
30. september), minimum to gange i 3. kvartal (fra 1. 
oktober til 31. december) og minimum to gange i 4. 
kvartal (fra 1. januar til 31. marts) inden for det 
samme SFU år. 

Kvartalsoversigt i SFU

Kvartal Måned

1. kvartal
April

Maj

Juni

2. kvartal
Juli

August

September

3. kvartal
Oktober

November

December

4. kvartal
Januar

Februar

Marts



HVAD MERE?

• Udover dokumentationen skal din afdeling sørge for at 
have styr på økonomien, og et regnskab med både udgifter 
og indtægter. Det kan dig eller din kasserer læse meget 
mere om på hjemmesiden.

• Herudover skal din afdeling sørge for at afholde minimum 
en generalforsamling, der følger jeres vedtægter. Det kan 
du læse meget mere om her.

https://www.sfu.dk/for-kontaktpersoner/generalforsamling-101

