Kære radikale.
Radikale Venstres Internationale Udvalg skal have ny formand, da Mette
Annelie Rasmussen, som har været formand gennem de seneste 4 år, er
indtrådt i bestyrelsen for DIPD, Danish Institute for Parties and Democracy
(flerpartisamarbejde i den tredje verden). Der skal i den forbindelse lyde en
stor tak til Mette for hendes indsigtsfulde indsats i spidsen for partiets
internationale arbejde.
Internationalt Udvalg er Radikale Venstres eneste vedtægtsbestemte udvalg
og den eneste kreds, uden for forretningsudvalg og hovedbestyrelse, med
særskilt mandat. Internationalt Udvalg varetager landsforbundets kontakt til
vores søsterpartier i resten af verden, herunder samarbejdet med ALDE
(Association Liberal Democrats European) og LI (Liberal international).
Samarbejdet med ALDE sker i tæt dialog med Dialogforum for Europapolitik.
Formandens opgaver
Formanden for Internationalt udvalg koordinerer landsforbundets deltagelse
(delegation) ved aktiviteter i ALDE og LI i tæt samarbejde med
landsformandskabet, og for ALDEs vedkommende også i samarbejde med
Dialogforum for Europapolitik.

Formanden for Internationalt Udvalg er ansvarlig for relevant fundraising.
Formanden for Internationalt Udvalg har ansvaret for løbende debat og
aktiviteter om internationale spørgsmål i Radikale Venstres landsforbund og
at der tilrettelægges en række debatskabende arrangementer, som rækker
ud over landsforbundet.
Der er fra landformandskabets side et ønske om, at Internationalt Udvalgs
kommende formand i samarbejde med landsformandskabet i den
kommende periode ser på blandt andet samarbejdet med DIPD og at der
sættes fokus på, hvordan vi i endnu højere grad gør landsforbundets
internationale arbejde synligt og tilgængeligt for de radikale medlemmer.
Som formand for Internationalt Udvalg indtræder man i landsforbundets
forretningsudvalg og indgår på lige fod i forretningsudvalgets
arbejdsopgaver.
Ud over de bundne opgaver er der selvsagt stor mulighed for at påvirke,
hvilke opgaver man derudover tager på sig, og hvilket aftryk man vil sætte
på landsforbundets internationale arbejde.

Det er ikke en forudsætning for at stille op til opgaven som formand for
Internationalt Udvalg, at man allerede har tillidsposter eller sidder i en af
partiets centrale organer, men det vil være en fordel at have et indgående
kendskab til internationale spørgsmål og erfaring med både fundraising og
frivilligledelse.
Proces omkring valget af ny formand for Internationalt Udvalg
Det er vores håb, at valget af og til ny formand for Internationalt Udvalg kan
medvirke til en god drøftelse om landsforbundet Internationale virke.

Vi har et ønske om, at processen til valg af ny formand for Internationalt
Udvalg i lighed med alle de øvrige processer i landsforbundet bliver så åben
og inddragende som muligt. Vi vil derfor opfordre til, at alle, der kan se sig
selv i opgaven, overvejer muligheden henover juli måned. Og at man i øvrigt
også henvender sig opfordrende til potentielle kandidater. Det vil vi gøre.
Såvel landsforbundet som den kommende formand har fordel af, at der kan
vælges blandt et felt af mulige formænd.
Formanden for Internationalt Udvalg vælges af den radikale hovedbestyrelse
på mødet den 26. august. Der er frist for at indmelde sit kandidatur den 23.
august kl. 12.00, men vi opfordrer til, at man anmelder sit kandidatur
mellem den 1. og 15. august. Benyt denne formular til indsendelse af
kandidatur: Link
Formandskandidaturer lægges op af sekretariatet som særskilte opslag i
hovedbestyrelsens gruppe på medlemsnetværket, så
hovedbestyrelsesmedlemmerne kan indgå i dialog med kandidaterne.
På hovedbestyrelsesmødet den 26. august vil der være mulighed for at alle
kandidater præsenterer sig i to minutter, men der vil ikke være tid til at
stille spørgsmål. Formandskandidater, der ikke er medlemmer af HB, vil
blive inviteret til at deltage i HB-mødet den 26. august.
Vi opfordrer desuden til, at man forinden har stillet spørgsmål via
medlemsnetværket.
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