Danmarks Veteraners vision
”Danmarks Veteraner vil være den førende, frivillige
veteranorganisation, der er kendt og anerkendt i
Danmark og i udlandet for sit virke om veteraners
forhold.”

Danmarks Veteraners mission
”Danmarks Veteraners mission er, gennem konstruktiv
dialog og tæt samarbejde med andre veteranaktører,
forsvaret, pressen, politikere, etc., at styrke
koordinationen mellem aktørerne med det hovedformål,
at fremme kendskabet til og udvikle regeringens og den
kommunale veteranpolitik til gavn for den enkelte
veteran, dennes pårørende samt samfundet.”

Danmarks Veteraners strategi
• Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi (prioritet 1)
•

Ansvar: Næstformanden. Termin: udkast klar 14. august.

• Udarbejdelse af fundament for organisationens virke (prioritet 2) i form af:
•
•

En økonomiplan, en kontoplan, en revision af vedtægter samt en forretningsorden.
Ansvar: Formanden, Landskassereren og sekretæren. Termin: udkast klar 14. august

Danmarks Veteraners strategi
• Styrke medlemstilgangen, herunder udfærdige en hverveplan (prioritet 3),
omfattende bl.a. støtte til lokalforeninger med inspiration, hand-outs PR,
mv.
• Ansvar: Presseudvalget. Termin: Udkast klar medio august 2017.

• Etablering af udkast til plan for synlighed for Danmarks veteraner,
indeholdende brug af medier, målretning af budskaber til interne og
eksterne interessenter samt udpegning af talspersoner (prioritet 4).
•

Ansvar: En ad hoc gruppe. Termin: Udkast skal udarbejdes efter 14. august og præsenteres ved
formandsmødet 22. september 2017.

Danmarks Veteraners strategi
• Styrke lokalforeningerne ved udarbejdelse af et idékatalog samt tilbyde at
Hovedbestyrelsen gennemgår idékataloget for foreningerne (Prioritet 5).
Ansvar: En ad hoc gruppe med repræsentation fra Hovedbestyrelsen og et antal repræsentanter fra
lokalforeningerne. Termin: Udkast skal være klart ultimo november 2017.

•

• Etablering af en plan for lobbyvirksomhed, hvor der etableres personlig
kontakt til politikere og øvrige interessenter, der kan fremme veteransagen
(prioritet 6).
•

Ansvar Formand og næstformand. Termin: Snarest muligt og af hastende karakter set i relation til
forhandlinger om det kommende forsvarsforlig.

Danmarks Veteraners strategi
• Styrkelse af økonomien ved bl.a. at rekruttere en fund-raiser, søge øgede
bevillinger ved via Veteranstøtten samt opnå skattefradrag ved donation
(Prioritet 7).
• Ansvar: Landkasserer. Termin: Udkast klar senest primo september 2017.

• Promovere Veteranstøtten ved at informere lokalforeningerne og
offentligheden om foreningens formål og aktiviteter samt evaluere
materialet til brug herfor (Prioritet 8).
• Ansvar: Presseudvalget. Termin: Udkast klar medio august 2017.

