Radikale Venstre – Danmarks stærkeste netværk
De to overordnede sigtelinjer, som skal løfte arbejdet i landsforbundet
frem til 2020, er: tre valg, der styrker det radikale mandat og et levende
landsforbund i hele landet.
Foreningsåret 2017/2018 omfatter mindst ét valg og forberedelse af to.
Det kommer af gode grunde til at have stor indflydelse på tilrettelæggelse
af indsatsen i både FU og resten af landsforbundet. Alle tre valg skal styrke
den radikale position og medvirke til den demokratiske samtale i Danmark.
Efter et forrygende KRV17 skal vi omsætte resultatet i konkret indflydelse
og benytte det momentum, der er i landsforbundet, til at styrke de øvrige
indsatsområder.
Det en organisatorisk målsætning, at Radikale Venstre i løbet af de næste
tre år sikrer aktive sunde lokalforeninger i hele landet, så vi et år før KRV21
står klar til næste kommunal- og regionsrådsvalg. Foreningsåret 2017/2018
påbegynder og grundlægger den indsats.
De to sigtelinjer 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 foreningsåret 2017/2018 er ’Danmarks stærkeste netværk’
med følgende fokusområder:
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
kommunalforeninger 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.
Rekruttering, mobilisering og fastholdelse
Arbejdet med foreningsudvikling hænger tæt sammen med rekruttering,
mobilisering og fastholdelse af medlemmer. Derfor tilrettelægges dette
arbejde i samme åndedrag som foreningsudviklingen og med samme
tovholdere/tandemer. Begge indsatsområder tilrettelægges i tæt
samarbejde med ON.

Stærke og synlige folketingskandidater frem mod næste FT-valg
Umiddelbart efter KRV17 intensiverer vi samarbejdet med og mellem
folketingskandidaterne og påbegynder forberedelserne frem mod næste
FTV. Så vidt muligt sikrer vi, at alle kandidater er med i mindre netværk på
tværs af storkredse. Der etableres snarest efter valget en ny
kampagneside, så alle kandidater har de nødvendige redskaber for at
påbegynde mellemvalgsvalgkampen på de sociale medier. Så snart KRV17
er evalueret, tilrettelægges fælles nedslagsdage, hvor den enkelte
folketingskandidat kan gå på gaden og påbegynde aktiviteter med sin
kampagnegruppe. Dette indsatsområde gennemføres i tæt samarbejde
med kandidatnetværket og formanden for dette vil være del at den
ansvarlige tandem.
De kommunalt og regionalt folkevalgte
Der skal etableres et stærkere samarbejde mellem de folkevalgte og
folketingsgruppens ordførere, så vi kan koordinere udspil og indsatser.
Nyvalgte skal have en erfaren mentor, og det skal være klart for dem, hvem
de kan henvende sig til, når de har brug for faglig sparring også uden for
egen kreds. Dette indsatsområde gennemføres i tæt samarbejde med
kommunalpolitisk netværk og formanden for dette vil være del at den
ansvarlige tandem.
Et styrket uddannelsesprogram
Det nye uddannelsesprogram er tilpasset de to sigtelinjer. Derfor er der
udover et par velvalgte gentagelser også særskilt uddannelsesdag for
lokalforeningsformænd (foreningstræf). Det er en prioriteret målsætning at
sikre samarbejdsrelationer mellem de organisationsvalgte og at uddanne
både kandidater og organisationsfolk.
De tre store møder: Nytårsstævnet, Folkemødet og Landsmødet
Radikale Venstre er en politisk forening og det, der binder os sammen, er –
udover en vilje til at forandre verden – et ønske om at blive klogere, mens
vi gør det. Uddannelsesprogrammet sigter særskilt på oplysning,
kvalificering, mobilisering og netværksdannelse. De tre store møder skal
medvirke til dette mål og samtidig have de to overordnede sigtelinjer for
øje.
Dialogfora, skrivegrupper og politiske værksteder

Radikale Venstres store styrke er den medlemsinddragende politikudvikling
og demokratiske samtale. De to årlige politiske værksteder skal være
samarbejdsdage på tværs af dialogfora og udvalg. Disse skæres over
samme læst som det politiske værksted i april 2017. 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
forbedre politikudviklingsprocesserne i landsforbundet i forbindelse med
skrivegruppers forberedelse af programmer og holdningspapirer. Dette
indsatsområde gennemføres i tæt samarbejde med udvalgskoordinatoren,
som vil være del af den ansvarlige tandem.
Et genoptaget ambassadørprogram
Forretningsudvalget vedtog i 2016 et ambassadørprogram, som
midlertidigt blev sat på hold i efteråret 2016 pga udsigten til et ft-valg.
Ambassadørprogrammet genoptages umiddelbart efter KRV17 blandt
andet med henblik på at samle nogle af de ildsjæle op, som ikke opnåede
valg. Ambassadørerne skal med respekt for deres baggrund og præferencer
medvirke til den styrkede indsats i forhold til både foreningsudvikling og de
to kommende valg. Ambassadørprogrammet skal ligeledes skabe et stærk
netværk af radikale på tværs af landet.
Et veltilrettelagt EP19 med henblik på at fastholde mandatet
EP19 skal fastholde og sikre det radikale mandat gennem øget tilslutning,
også selvom det ikke udløser et andet mandat. Forberedelserne af EP19
gennemføres i et tæt samarbejde mellem Valgudvalget, kampagneteamet
og Dialogforum for Europapolitik under inddragelse af forretningsudvalget.
Forretningsudvalget vil i løbet af de resterende måneder af 2017
tilrettelægge de formelle procedurer frem mod valget, og indsatsen retter
sig derefter mod at sikre et stærkt netværk mellem kandidaterne, at få
vedtaget et europapolitisk program og formuleret en politikhåndbog, samt
at tilrettelægge en række fælles aktiviteter i forening med
folketingskandidaterne for at opnå størst mulig synergi og effekt.
Parat til et folketingvalg
Det næste folketingsvalg skal styrke det radikale mandat. Der skal være
flere medlemmer af folketingsgruppen. Vi er langt med grundlagsarbejdet
og KRV17 har givet os et stærkt fundament. Siden valget i 2015 har vi brugt
tid på at udvikle en fælles forståelse af vores DNA (Det handler om

mennesker), værdier (storsind, frisind, udsyn og ansvar), adfærd
(ambitioner frem for frygt) og mission (Gør Danmark Større). Vi har også
udviklet god socialliberal politik med udgangspunkt i en fælles platform. I
det kommende år skal vi styrke analysearbejdet, så vi ved, hvor og hvordan
vi skal lægge vægten i vores kommunikation frem mod næste
folketingsvalg. I tæt forening med indsatsområdet omkring
folketingskandidaterne og uddannelsesprogrammet skal vi kvalificere vores
kandidater og understøtte en mellemvalgsvalgkamp, som begynder
umiddelbart efter KRV17.
Det øvrige arbejde
Ved siden af disse fokusområder, der alle tager afsæt i de to sigtelinjer,
arbejder forretningsudvalget ufortrødent med at styrke den interne
kommunikation, 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.
Ansvarsområder i FU:
Foreningsudvikling: (Bitten)
Tovholder: Rasmus
Wing: Tine
Arbejdsgruppe: Jesper og Jens-Christian
Rekruttering, mobilisering, fastholdelse (Bitten) Tovholder: Tine
Wing: Rasmus
Arbejdsgruppe: Jesper og Jens-Christian
Uddannelsesprogram (Bitten og Svend) Tovholder: Jesper
Wing: Jens-Christian
Arbejdsgruppe: Sekretariatet
Ambassadørprogram (Svend)
Tovholder: Svend Wing: Morten
Stærke og synlige FT-kandidater (Svend) Tovholder: Svend
Wing: Sanne
Arbejdsgruppe: Bestyrelse i kandidatnetværk

Kommunalt og regionalt folkevalgte (Svend)
Tovholder: Svend
Wing: Sofie
Arbejdsgruppe: Bestyrelsen i kommunalpolitisk netværk
EP-valg (Svend)
Tovholder: Svend
Wing: Jesper
Arbejdsgruppe: Valgudvalg, DEP og Kristina
Folketingsvalg (Svend) Tovholder: Svend
Wing: Morten Arbejdsgruppe: Valgudvalg
Dialogfora, skrivegrupper og politiske værksteder (Svend) Tovholder:
Hanne
Wing: Rune
Arbejdsgruppe: Charlotte og de øvrige dialogforumsformænd
STORE MØDER (Bitten og Svend)
Nytårsstævne 2018/2019 Tovholder: Rune
Wing: Hanne
Arbejdsgruppe: Sekretariatet
Folkemøde 2018:
Tovholder: Rune
Wing: Jens-Christian
Arbejdsgruppe: Sekretariatet og RV Bornholm
Folkemøde 2019:
Tovholder: Jens Christian
Wing: Afgøres efter oktober FU 2018 Arbejdsgruppe: Sekretariatet og RV
Bornholm
Landsmødet 2018: Tovholder: Bitten
Wings: Kristina og Anna Arbejdsgruppe: Sekretariatet
ØVRIGE ARBEJDSOMRÅDER I FU
Tovholdere: Svend og Bitten
Arbejdsgruppe: FU og Charlotte på det internationale

