Kære XXXXXXX
Først en stor tak, fordi du har stillet dig til rådighed for en vigtig opgave i Radikale
Venstre. Vi var intet uden aktive medlemmer, som stiller op og tager ansvar. Så en
stor og dybfølt tak for det.
Dernæst også et tillykke med din formandspost. Om du er valgt ved fredsvalg eller
kampvalg, du har forsamlingens opbakning. Og du har vores.
Som formand for en lokalforening har du to vigtige opgaver foran dig. Den ene
opgave er formel og handler om, at du nu har ansvar for, at der bliver indkaldt til
møder, skrevet referat, søgt partistøtte, indberettet tilskud, opstillet kandidater og
meget mere i den dur. Du kan finde det hele - og ikke mindst hjælp til det hele - i
foreningshåndbogen her: RV Foreningshåndbog
Den anden opgave er mindst lige så væsentlig - den handler om at skabe aktivitet i
foreningen og sørge for, at alle medlemmer i dit område ved, hvor og hvordan de kan
være med i Radikale Venstres liv. Den opgave er nogle gange lidt sværere, men til
gengæld giver den en masse glæde den anden vej.
Som formand for en forening kommer du med i en række fora. Via medlemsnetværket
på radikale.dk kan du i et fortroligt rum komme i dialog med alle andre formænd for
både kommuneforeninger, opstillingskredse, storkredse og regionsforsamlinger. Du
kommer også med i en Facebookgruppe for formænd og næstformænd. Det er en lidt
mere åben gruppe, hvor der pt også er tidligere formænd og næstformænd med. Det
er også et godt sted at udveksle erfaringer i.
Endelig er der en gruppe for foreningsudviklere. Her er der både formænd og
foreningsildsjæle med. Hvis du gerne vil være med i den gruppe, skal du selv søge om
at komme med via dette link: https://www.facebook.com/groups/151836792175637/
Det er vigtigt for os, at du ved, at du altid kan kontakte nogen, hvis du har brug for
ideer, sparring eller bare en snak om løst og fast. I den kommende tid vil en af de
medlemmer fra Radikale Venstres forretningsudvalg, der arbejder med
foreningsudvikling, ringe til dig for at høre, om du har det godt og om der er noget,
som du mangler at få hjælp til.
Har du spørgsmål om vores it-systemer, kan du kontakte Stina på: rvstha@ft.dk
Har du spørgsmål om medlemmer, om aktiviteter eller lignende, kan du kontakte
organisationskonsulent Rasmus Grønborg på: rvrasg@ft.dk
Har du spørgsmål om retningslinjer og processer, kan du kontakte vores
organisationschef John Bo på: rvjobn@ft.dk
Men du må også altid meget gerne kontakte en af os i landsformandskabet. Vi er her
for din skyld og du forstyrrer aldrig.
Til sidst blot igen en stor tak og et hjerteligt tillykke.
Kærlig hilsen

Bitten og Svend

