Indkald af kandidater til forretningsudvalget
Kære hovedbestyrelse
På det næste hovedbestyrelsesmøde skal der vælges 6 medlemmer til
forretningsudvalget. Vi ved allerede nu, at tre af de nuværende ikke
genopstiller.
Udover disse 6 medlemmer består forretningsudvalget af
landsformandskabet, repræsentanter fra folketingsgruppen (som oftest
gruppeformanden og en af gruppenæstformændene) samt formændene
for kommunalpolitisk netværk, folketingskandidatnetværket,
organisationsnetværket og Internationalt udvalg.
Endelig er formanden for Radikal Ungdom tilforordnet uden stemmeret.
Forretningsudvalget mødes ca. 8 gange om året og konfererer og opdaterer
hinanden, men den største arbejdsopgave ligger mellem møderne, hvor
FU-medlemmer driver flere processer i landsforbundet.
Arbejdet i det kommende år forventes hovedsageligt at blive varetaget af
tre tværgående teams i forretningsudvalget: Forening, Kampagne og
Politik.
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. Arbejdet sker i tæt
samarbejde med Organisationsnetværket.
Team kampagneudvikling sætter fokus på de kommende to valg og ikke
mindst kandidaterne. Arbejdet sker med afsæt i valgudvalget og i tæt
samarbejde med begge kandidatnetværk. Team kampagneudvikling har
ansvar for kampagnetræf og kandidatuddannelse. Arbejdet koordineres
med Organisationsnetværket.
Team politikudvikling har ansvaret for nytårsstævnet, folkemødet, forårs
og efter-årsmødet samt arbejdet i dialogfora og skrivegrupper. Arbejdet
sker i tæt samarbejde med Udvalgskoordinatoren.
Derudover varetager landsformandskabet forberedelsen af landsmødet i
2019, samarbejdet med kommunalpolitisk netværk, Radikal Ungdom og

dele af det internationale samarbejde sammen med formanden for
Internationalt udvalg.
Nogle FU-medlemmer går på tværs af de forskellige teams. Andre har
mulighed for et mere fast fokus. Enkelte af de netværksudpegede er
selvfølgelige medlemmer af et eller flere teams.
Fælles for alle er, at der bliver nok at tage fat på. Foreningsudvikling og
kampagneudvikling er indsatsområder i det kommende foreningsår, i det
næstekommende bliver politikudvikling også et indsatsområde, men det
skal forberedes i år.
Som I kan se, får vi brug for superkvinder og -mænd i forretningsudvalget.
Vi håber, alle vil bidrage til, at HB får et godt felt at vælge blandt. Vi vil
gerne anbefale, at man i sit skriftlige kandidatur gør sig overvejelser
omkring, hvilke opgaver man brænder for at får ansvar for i
forretningsudvalget.
Og så glæder vi os til samarbejdet med det kommende forretningsudvalg.
Bedste hilsner
Bitten Schjødt Kjær og Svend Thorhauge

