Bestyrelsesmøde 2/2019
15. juni 2020
Referat

19. juni 2020

Tid:

Mandag den 15. juni 2020 kl. 12.00-17.00

Sted:

Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Forplejning:

Frokost og eftermiddagskaffe

Deltagere fra bestyrelsen:
Carl Holst (CH), formand, Mette Trangbæk Hammer (MTH), Morten Bo Andersen
(MBA) og Trine Bendix Knudsen (TBK) samt via Skype Christine Dartsch (CD) og
Tine Seir Bendix (TSB).
Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:
Jakob Rathlev (JR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) og Jens Sejer Andersen (JSA).
Dagsorden:
0) Rundvisning og præsentation af Gerlev Idrætshøjskole samt frokost
Skolens forstander Tania Dethlefsen viste rundt og holdt oplæg om arbejdet med
en ny strategi for Gerlev Idrætshøjskole.
1) Godkendelse af dagsorden
Formanden bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.
2) Meddelelser
a) Orientering om eksterne dialog siden sidst (DIF, DFIF og direktørmøde blandt de
selvejende institutioner under Kulturministeriet)
CH og JR har haft et møde med DIF’s direktør Morten Mølholm Hansen og formand Niels Nygaard, der lover godt for konstruktiv sameksistens og godt samarbejde, og vi arbejder hen imod en afklaring omkring idrætsvaneundersøgelsen.
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JR redegjorde også for møder med den nye generalsekretær i Dansk Firmaidrætsforbund, Mette Mandrup, samt med de øvrige direktører i statens selvejende institutioner på idrætsområdet (Team Danmark, Anti-Doping Danmark, Sport Event
Danmark og Lokale- og Anlægsfonden).
b) Kort status ift. nye projekter
JSA fortalte om lanceringen af Idans nye podcast ”Tillægstid” i regi af Mediano.
Idans podcast indgår i en kanal ved navn ”Sport og Perspektiv”, hvor også idrætshistorie.dk (som drives af blandt andre Stanis Elsborg) og Medianos egen redaktion leverer programmer. Både udsendelserne i ”Tillægstid” og de øvrige indslag
er blevet meget vel modtaget med lyttertal over forventning (1-2.000 allerede i
første uge) og meget vedholdende lyttere (80% aflytter hele udsendelsen). Der er
fin symbiose mellem de forskellige udsendelser, men Idan skal være opmærksom
på at bevare sin selvstændige profil. Det øver vi os på.
CH fik opbakning til, at erfaringerne med og perspektiverne i podcast-produktion
skal være et selvstændigt punkt på næste møde.
HB fortalte, at Vifo nu har en aftale i hus med Aalborg Kommune om en undersøgelse af de uniformerede korps. Samtidigt afventes afklaring om en sammenlignende undersøgelse af de uniformerede korps’ rammer og vilkår i de seks største
byer. Det vil være Vifo’s første større indsats på ungdomsområdet. Desuden er der
et lille projekt undervejs med evaluering af podcast fra foreningen ”Som man siger”.
RKS fortalte om en række nye aftaler på idrætsområdet:
•

En klassisk Idan-undersøgelse af Fredericia kommune, som dog midlertidigt er
sat i bero og forventes genoptaget efter sommerferien.

•

Delrapport nr. 2 under aftalen med Team Danmark om evaluering af de forlængede ungdomsuddannelser er på vej i uge 26.

•

Sammen med LOA gennemfører Idan en analyse af idrætslivet i Kujalleq kommune i Grønland.

•

Der er endnu et mindre projekt på vej i Gentofte kommune, hvor fritids- og
idrætspolitikken i år og næste år skal undersøges.

•

Idan deltager i to ansøgninger til Novo Nordisk Fonden. Sammen med VIA i
Aarhus og SDU skal vi måle på idrætsdeltagelse blandt udsatte og etniske minoriteter. Fredericia kommune har desuden inviteret os til at evaluere et interventionsprojekt i skoleregi.

•

De første møder i den store idrætsundersøgelse på Færøerne er holdt. Pengene er bevilget, men der mangler de sidste underskrifter.

•

En undersøgelse af danskernes idrætsvaner (eller mangel på samme) under
nedlukningen, som en lille tyvstart på den store idrætsvaneundersøgelse, som
løber af stablen senere på året.
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c) Forberedelserne til Play the Game 2021
JSA fortalte, at Coronakrisen har påvirket forberedelserne af Play the Game 2021.
Det har ikke været muligt at arbejde videre med de tre ansøgere fra Grækenland,
Polen og Norge, men det vil forhåbentlig være muligt at udpege en vært i september-oktober. Vi er opmærksomme på, at epidemien kan udvikle sig på en
måde, så det ikke vil være muligt at gennemføre en konference med tilstrækkelig
international bredde og kvalitet, og i så fald må vi tænke i alternative baner.
d) Evt. andre punkter.
CH oplyste, at der er et aktstykke på vej til Folketingets finansudvalg, som formentlig vil sikre at Play the Game igen vil få en bevilling øremærket til at fremme
good governance.
Corona-krisen har genoplivet diskussionen om behovet for et Kulturens Analyseinstitut, og det er en diskussion Idan vil følge tæt.
Ligeledes vil Idan arbejde på at sikre god dialog med to nye centrale personer i
Kulturministeriet, den nye departementschef Dorte Nøhr Andersen og den fremtidige afløser for afdelingschef Bente Skovgaard Kristensen.
3) Status på instituttets aktuelle situation
JR gjorde status over instituttets situation i forbindelse med nedlukningen. Overordnet set er det lykkedes at gennemføre planlagte aktiviteter og enkelte nye initiativer, og selv om det er for tidligt at udtale sig sikkert, ser Idan ud til at komme
helskindet igennem krisen.
Coronakrisen har givet anledning til styrket digitalisering af vores arbejdsprocesser, ikke mindst hvad møder angår. Samtidig har det mere fleksible/sammenflydende arbejdsliv fungeret bedre end forventet.
Bestyrelsen opfordrede til at ledelsen senere samler op på, hvilke erfaringer fra
Coronakrisen man kan bygge videre på.
4) Økonomi: Godkendelse af årsrapporten for 2019
Bestyrelsen godkendte årsrapporten og udtrykte stor tilfredshed med det økonomiske resultat. Samtidig udtrykte bestyrelsen – i lyset af coronakrisen – forbehold
for, om de optimistiske forventninger til 2020 i årsrapporten (som er formuleret
før krisen) kan indfries. Dette forbehold artikuleres på virksomhedsmødet med ministeriet.
5) Status på instituttets interne organisationsudvikling
Bestyrelsen tog den skriftlige status til efterretning uden bemærkninger.
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6) Status på instituttets strategiarbejde med ”Bedre viden mere i spil”
Bestyrelsen udtrykte opbakning til det skriftlige materiale, og undervejs faldt
blandt andet følgende kommentarer:
•

Idan IF (interessentforum) skal sættes i gang, så snart situationen muliggør
det

•

Listen over potentielle faglige samarbejdspartnere er ikke udtømmende, og
alle universiteter bør være i betragtning, lige som der også kan søges i Dansk
Folkeoplysnings Samråds database over nordiske forskere

•

Det er vigtigt, at fastholde fokus på at arbejde henimod et nyt, samlende navn
for instituttet, og derfor bør arbejdet med de tværgående ambitioner igangsættes hurtigere

7) Overvejelser om instituttets placering i landskabet af nationale konferencer
I lyset af den nye situation, hvor Aalborg Kommune har langsigtet plan om årlige,
nationale idrætsmøder, og private aktører vil afholde nationale idrætspolitiske
konferencer i Vejen i stil med Idans tidligere konferencekoncept, drøftede bestyrelsen, hvordan Idan og Vifo kan arbejde videre med nationale konferencer, som i
øvrigt heller ikke længere er en del af rammeaftalen med Kulturministeriet.
Der var opbakning til, at Vifo-konferencen – som afholdes 24-25. november i Faaborg – fortsat har en berettigelse som en bredt samlende konference for de
mange forskellige aktører på folkeoplysningsområdet.
Derimod fandt bestyrelsen det ikke nødvendigt, at instituttet stræber mod samme
type konference på idrætsområdet, eftersom behovet formentlig dækkes af de to
nævnte konferencer samt i en vis udstrækning Folkemødet på Bornholm.
Til gengæld opfordrede bestyrelsen ledelsen til at arbejde videre med en nytænkning af konferencekonceptet, og bestyrelsen gav en række input, blandt andet:
•

At Idan skal genoverveje formålet med og målgrupperne for sine konferenceinitiativer

•

At der skal tænkes i nye og måske kortere formater, eventuelt tilpasset særlige målgrupper

•

At det ikke bare er vigtigt at give viden videre, men også at producere viden i
løbet af arrangementerne, for eksempel ved større involvering af deltagerne

•

At arrangementer med et klart tematisk fokus kan være relevante

•

At vi skal holde en meget høj faglig kvalitet og facilitere mødet mellem fagfolk.

•

At vi skal sikre deltagelse af centrale aktører

8) Bestyrelsesevaluering – en første åben drøftelse
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CH indledte med at understrege vigtigheden af en regelmæssig evaluering af bestyrelsens arbejde. Herefter drøftede bestyrelsen forskellige tilgange og metoder
ud fra grundlæggende begreber som kvalitetssikring, ressourceforbrug, anonymitet, ledelsens medvirken med mere.
Det blev aftalt at formand og direktør arbejder videre med at udforme et konkret
forslag til hvordan evalueringerne kan gennemføres, og om mødernes nuværende
formater eventuelt skal justeres.
9) Eventuelt
MBA rejste spørgsmålet om, hvordan Idan vil forholde sig til den forestående debat om en revision af udlodningsloven. Spørgsmålet blev drøftet, og ledelsen position er, at Idans rolle først og fremmest bør være at sætte debatten i scene og
sikre, at alle aktører bliver hørt, og at de relevante målsætninger, udfordringer og
spændingsfelter bliver belyst offentligt, alsidigt og sagligt. Det vil sige på et så
faktuelt grundlag som muligt. Samtidig er det vigtigt, at denne rolle varetages
med opmærksomhed på, at Idan ikke kan betragtes som en udenforstående aktør,
idet Idan selv modtager tilskud via udlodningsloven.
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