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Referat af møde i fagudvalg for hjemmesider 
og apps  

DATO 21. januar 2021 
TID Kl. 14.30 – 17.00 
STED Digitalt via Teams 
FAGUDVALG May-Britt Diechmann (MBD), Bethine Gregersen (BG), 

Rebekka Kinimond Carlson (RKC), Kasper Skov-Nielsen (KSN), Per Kjær 
(PK), Michael Anker (MA), Lunde Ljungberg (LL) 

SEKRETARIAT Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA), 
Maja Vestbirk (MVE)  

GÆSTER Rolf Madsen og Ninna Faurschou (sekretariatet) 
AFBUD - 
 

1. OPSAMLING PÅ INTROMØDE OM NEXT 
Fagudvalget pegede særligt på tre opmærksomhedspunkter, som MBD tager med videre 
til bestyrelsen: 

- Tid og ressourcer i sekretariatet herunder vigtigheden af kommunikation til bran-
chen 

- Samarbejdet med KOMBIT og DBC omkring Next 
- Drøftelse af lokal vs. national udvikling 

Fagudvalget drøftede desuden fagudvalgets involvering i opgave omkring nyt designsy-
stem. Vigtigt med drøftelse af kvalitetskriterier og forretningsmål. 

Beslutning 
KSN, LL, og RKC deltager i udvalg omkring nyt designsystem.  
 
KSN, PK, MA, og LL deltager i projektstyregruppe for Next. MBD inddrages, hvor det er 
nødvendigt. 

2. FAGUDVALG: MANDAT, ØKONOMI OG OPGAVER 
MBD præsenterede bestyrelsens oplæg til mandat, økonomi og opgaver. Fagudvalget tog 
orientering til efterretning. 

Beslutning 
Sekretariatet opretter en gruppe i Trello, der afprøves som arbejdsredskab til at sikre lø-
bende overblik over opgaver i fagudvalget. 
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3. MØDE- OG AKTIVITETSPLAN 2021 
Fagudvalget drøftede oplæg til årshjul og mødekadence. Forventning om flere møder. Ac-
cept og erkendelse af at arbejdsbyrde bliver lidt større her i starten. 

Beslutning 
Mødekadence opjusteres til ét møde om måneden, samt løbende temabaserede møder 
efter behov. Fagudvalget inddrages, hvor det er muligt, i udarbejdelse af oplæg og materi-
ale til møderne. Mindre sager kan behandles i mailforum. Sekretariat udarbejder aktivi-
tetsplan med overblik over kommende dagsordenspunkter og indkalder til møder.  

4. PRODUKTSTRATEGI 
Udarbejdes i samarbejde mellem sekretariatet og fagudvalgsmedlemmer eksempelvis i 
forhold til forretningsmål, acceptkriterier og kvalitetssikring, Drøftes efterfølgende samlet 
i fagudvalget.  

Beslutning  
Sekretariat fordeler medlemmer til sparring om produktstrategierne. 

5. NEXT: SØGNING 
Ninna Faurschou præsenterede businesscase for søgeområdet. Fagudvalget drøftede op-
læg herunder særligt rankering. Sekretariatet undersøger, om projektstyregruppen for 
Next kan deltage på DBC’s præsentation af søgestrategi for sekretariatet. Fagudvalg tog 
oplæg til efterretning. 

6. STATUS PÅ DEBITORINTEGRATION 
MBD orienterede om status på debitorintegration. KOMBIT holder webinar d. 22. januar. 
Der samles op igen på næste fagudvalgsmøde.  

7. EVT.  
— Forslag: Lokal vs. national udvikling på første temamøde. 

— Opfordring til sekretariatet om proaktivt at uddelegere dagsordenspunkter til fag-
udvalget.  
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