Ny formand for det radikale flerpartisamarbejde
Styregruppen for det radikale flerpartisamarbejde skal have ny formand, da Rasmus Grue
Christensen, som har været formand siden begyndelsen af 2018, er blevet direktør for DIGNITY og
derfor ikke kan fortsætte på posten. Rasmus blev formand på et tidspunkt, da arbejdet i
styregruppen skulle omlægges både organisatorisk og administrativt, og har gennemført
forandringerne med stor succes. Det skylder vi Rasmus stor tak for.
Styregruppens arbejde
Styregruppen har ansvar for den overordnede strategi og organisering af flerpartiarbejdet, herunder
beslutninger om nye projekter. Formand og øvrige medlemmer af styregruppen udpeges af
forretningsudvalget for en etårig periode. Styregruppen udpeger formænd for de frivillige
aktivitetsgrupper, der har ansvar for den konkrete projektudvikling og løbende drift og
implementering af projekterne. Formændene leder og konstituerer selv aktivitetsgrupperne, der er
åbne for alle medlemmer af partiet. Medlemmer af aktivitetsgrupperne rekrutteres gennem åbne
frivilligopslag. Formændene, der er frivillige projektledere for projekterne, refererer til
styregruppen. Der lavet en aftale med Institut for flerpartisamarbejde ,DIPD, hvorfra Radikale
Venstre modtager det årlige tilskud til flerpartisamarbejdet om, at instituttet håndterer
administrationen af projekterne og dermed også anvender projekternes administrationsbidrag (8
pct.).

Der er aktuelt et projekt i Nepal og forundersøgelse af et projekt i Georgien. Det kørende projekt er
en selvstændig radikal komponent i det solide og succesfulde DIPD-projekt i Nepal. Det betyder, at
Radikale Venstres indsats gennemføres i direkte projektsamarbejde med DIPD, herunder instituttets
projektkontor i Kathmandu. Den radikale komponent fokuserer primært på unge, kvinder og lokal
mobilisering
Det er ambitionen, at formidlingen af flerpartiarbejdet styrkes, ikke mindst internt i partiet.
Frivilligforankringen af projektet, samarbejdet med DIPD og planen om at udveksle flere kandidater
og tillidsfolk med partnerorganisationerne skal sammen danne grundlag for hyppigere
kommunikation, herunder på sociale medier og i online-magasinet Radikalt om Radikale Venstres
flerpartiengagement.
Valget af Nepal som samarbejdsland rejser desuden en forhåbning om, at man på lidt længere sigt og i samarbejde med et rejsebureau - vil kunne arrangere kultur- og trekkingrejser “med et politisk
islæt” for radikale medlemmer og andre, der kan opleve og senere formidle flerpartiarbejdet på en
lettilgængelig måde. Aktivitetsgrupperne er ansvarlige for design og implementering af
kommunikationsindsatsen.

Styregruppens sammensætning
Forretningsudvalget udpeger formand og styregruppe, som består af i alt fem personer, blandt
hvilke formanden for internationalt udvalg er født medlem, og én er indstillet til
forretningsudvalget af oplysningsforbundet FORA.

Derudover modtager Radikale Venstres repræsentant i DIPD's bestyrelse, Radikale Venstres
Landsformand og formanden for Radikal Ungdom mødedagsordener, referater og andet materiale
og kan deltage i møderne uden stemmeret. De to sidstnævnte kan delegere deltagelse og
modtagelse.
Den nuværende styregruppe ser så således ud
Afgående formand: Rasmus Grue Christensen
Medlem: Clara Halvorsen (projektkoordinator for Nepal-projektet)
Medlem: Christine Gyldenhof
Formanden for IU: Charlotte Burgess
Indstillet af FORA: Bernhard Frederiksen
Dertil som tilforordnet
Bestyrelsesmedlem i DIPD: Mette Annelie Rasmussen
Radikale Venstres landsformand: Svend Thorhauge
Radikal Ungdoms landsformand: Sigrid Proschowsky, (Delegeret til Sofie Kuhn, der sidder i Radikal
Ungdoms forretningsudvalg med ansvar for det internationale arbejde)..
Formandens opgaver
Formanden for styregruppen koordinerer og leder møderne i styregruppen og har det overordnede
ansvar for projekterne gennemførelse, afrapportering til og forhandlinger med DIPD, samt den
interne og eksterne kommunikation. Formanden refererer til Radikale Venstres forretningsudvalg.

Den optimale kommende formand har erfaring med den slags opgaver, med international
bistandsarbejde eller demokratisk dannelse i udviklingslande, har genuin indsigt i Radikale Venstres
landsforbund og holder af medlemsinddragelse og frivilligledelse. Og så gør det naturligvis heller
ikke noget, hvis man har en skarp pen og er god til at kommunikere.
Ud over de bundne opgaver er der selvsagt også mulighed for at påvirke, hvilke opgaver man
derudover tager på sig, og hvilket aftryk man vil sætte på Radikale Venstres flerpartisamarbejde.
Proces omkring valget af ny formand for styregruppen
Radikale Venstres forretningsudvalg udpeger ny formand på sit møde den 15. august. Alle ligt
interesserede opfordres til at kontakte landsformand Svend Thorhauge snarest muligt og gerne
inden 1. august.
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