Danmarks stærkeste netværk 2017-2020
Foreningsåret 2018/19
De to overordnede fokusområder i det kommende foreningsår er: to valg,
der styrker det radikale mandat og et levende landsforbund i hele landet.
Foreningsåret 2018/2019 omfatter to afgørende valg for både Radikale
Venstre, Danmark og Europa. Det kommer af gode grunde til at have stor
indflydelse på tilrettelæggelse af indsatsen i både FU og resten af
landsforbundet. Folketingsvalget skal udvide det radikale mandat og EPvalget skal befæste det. Begge valg skal medvirke til den demokratiske
samtale i Danmark og bidrage til engagementet i det radikale
landsforbund.
Det er samtidig en organisatorisk målsætning, at landsforbundet i løbet af
de næste to år understøtter aktive sunde lokalforeninger i hele landet, så vi
et år før KRV21 står klar til næste kommunal‐ og regionsrådsvalg. Og
ligeledes så der er stærke baglande for vores FT- og EP-kampagner.
Foreningsåret 2018/2019 fortsætter den indsats, som blev påbegyndt og
grundlagt i 2017/2018.
De to fokusområder understøtter hinanden, og det er vigtigt for deres og
Radikale Venstres succes, at det øvrige arbejde i landsforbundet sigter mod
samme fælles mål.
Overskriften på arbejdet fra 2017 til 2020 er ’Danmarks stærkeste
netværk’. Arbejdet i det kommende foreningsår vil blive varetaget af tre
tværgående teams i forretningsudvalget: Valg, Forening og Politik.
Team Valg og mobilisering
Valgkampene er i fuld sving og vi står på et godt, solidt og fælles grundlag.
Vi har mange og gode kandidater, en klar strategi og ikke mindst genuine
politiske svar. Fra nu og frem til begge valg gælder det om at mobilisere
engagement i og uden for partiet, så alle socialliberale kræfter bliver del af
den radikale bevægelse.
Det kræver en tæt og håndholdt indsats i forhold til alle kandidater, så alle
bruger deres kræfter bedst muligt og er klædt på til de opgaver, de har i
valgkampen. Hvad enten de er kandidater eller kampagnefolk.
Det kræver også, at vi åbner os mere op for vores omverden og inddrager
alle de mennesker, som har samme værdier som os og som ønsker et
grønnere, stærkere og friere Danmark.

Team Valg sætter fokus på de kommende to valg og ikke mindst
kandidaterne. Arbejdet sker med afsæt i valgudvalget og i tæt samarbejde
med alle kandidater. Team Valg har ansvar for kampagnetræf og
kandidatuddannelse. Arbejdet koordineres med Organisationsnetværket og
Valgudvalget.
Team Foreningsudvikling
Vi skal blive bedre til at styrke hinanden og samarbejde med hinanden. Vi
er allerede nået langt og har et godt grundlag, men samarbejdsrelationerne
på tværs af landet kan blive endnu mere frugtbare. Alle foreninger skal
gøres stærkere. De velfungerende skal hjælpe til. De erfarne skal hjælpe de
nye. Ildsjæle skal mødes på tværs til fælles arrangementer, og der skal
følges tættere op på den enkelte forening.
Team foreningsudvikling fortsætter det igangværende arbejde med at
styrke de lokale led med et fokus på de lokale aktiviteter, samt
rekruttering, fastholdelse og mobilisering af medlemmer. Team
foreningsudvikling har ansvaret for foreningstræffet og eventuelle
undervisningsmoduler for organisationsfolk. Arbejdet sker i tæt
samarbejde med Organisationsnetværket.
Team Politikudvikling
Radikale Venstres store styrke er den medlemsinddragende politikudvikling
og demokratiske samtale. Efterårsmødet og forårsmødet skal være
samarbejdsdage på tværs af dialogfora og udvalg. Disse skæres over den
nye læst jf. årskadancen. Samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem
dialogforumsformændene skal styrkes, ligesom vi skal blive bedre til at
benytte de vidensressourcer, der er tilknyttet dialogforaene.
Forretningsudvalget skal ligeledes arbejde med at forbedre
politikudviklingsprocesserne i landsforbundet i forbindelse med
skrivegruppers forberedelse af programmer og holdningspapirer. Dette
arbejde gennemføres i tæt samarbejde med udvalgskoordinatoren, og
indsatsen intensiveres efter de to valg.
Team politikudvikling har ansvaret for nytårsstævnet, folkemødet, forårsog efterårsmødet samt arbejdet i dialogfora, Internationalt udvalg og
skrivegrupper.
Det øvrige arbejde
Ved siden af disse tre teams, hvor de to første tager afsæt i
fokusområderne og det tredje forbereder fokusområde til næste
foreningsår, arbejder forretningsudvalget ufortrødent med at styrke den

interne kommunikation, med styrkelse af samarbejdet i og med de
kommunalt og regionalt valgte, med udviklingen af det nye ’Radikalt’, med
det frugtbare samarbejde med RU, med partiets internationale arbejde,
med tilrettelæggelse af HB‐møder etc. Alt dette vil fortsat være genstand
for forretningsudvalgets bevågenhed og beslutningskraft under ledelse af
formandskabet og i tæt samarbejde med relevante netværk og fora.
FU-teams i foreningsåret 2018/2019
Team Foreningsudvikling
Tovholder: Bitten Schjødt Kjær (ST på sidelinjen)
Jens-Christian Navarro Poulsen
Rasmus Beltofte
Gitte Madsen
Johan Brødsgaard
Team Valg og mobilisering
Tovholder: Svend Thorhauge (MØ på sidelinjen)
Rune Christiansen
Vivian Heinola
Sanne Bjørn
Morten Helveg Petersen
Sigrid Friis Proschowsky
Team Politikudvikling
Tovholder: Svend Thorhauge (SCN på sidelinjen)
Søs Haugaard
Frederik Aagaard Sørensen
Charlotte Burgess
Jens Christian Navarro Poulsen (Folkemøde)
Rune Christiansen (Nytårsstævne og politiske værksteder)
Internationalt tandem
Charlotte Burgess
Svend Thorhauge

