Kære radikale
Radikale Venstres organisationsnetværk skal have ny formand, da Jesper
Betak Lund, som har været formand gennem de seneste 5 år, ikke længere
er storkredsformand og derfor ikke kan genopstille. Der skal i den
forbindelse lyde en stor tak til Jesper for hans meget grundige og
respekterede indsats i spidsen for Radikale Venstres organisatoriske
arbejde. Dette indkald af kandidater til posten som ny formand er lavet i tæt
samarbejde med den afgående formand.
Organisationsnetværket består af formændene (eller en anden
repræsentant) for hver storkreds og regionsforsamling i Radikale Venstre.
Organisationsnetværket har til formål at fremme samarbejde og
erfaringsudveksling mellem storkredse og regioner, drøfte overordnede
organisatoriske spørgsmål og udvikle Radikale Venstres foreningsliv.
Organisationsnetværket varetager en række formelle funktioner i
landsforbundet, herunder sikring af formalia i forbindelse med valg,
indberetning af tilskud, den overordnede forventningsafstemning mellem
kandidater og kredse m.v.
Organisationsnetværket er bindeled mellem partiets lokale foreningsled og
landsforbundet.
Formandens (formandskabets) opgaver
I spidsen for organisationsnetværket står en formand og en næstformand.

•
•
•
•
•

Formandskabet skal være et samlende makkerpar, der drager
omsorg for, at netværkets medlemmer er motiverede for deres
arbejde.
Formandskabet er med til at skabe videndeling mellem storkredsene
ved at understøtte de gode møder og dialogen mellem disse.
Formandskabet skal sikre en god inddragelse af netværkets
medlemmer via drøftelser og videndeling på Podio samt gode møder
i netværket.
Formandsskabet er sparringspartner for landsformandsskabet og
sekretariatet i organisatoriske spørgsmål.
Formandskabet samarbejder med landsformandsskabet og
sekretariatet om dagsorden til ON-møderne.

Der er fra landsformandskabets side et ønske om, at
organisationsnetværkets kommende formandskab i samarbejde med
landsformandskabet i den kommende periode ser på, hvordan vi i højere
grad kan inddrage organisationsnetværket i det pågående arbejde med
foreningsudvikling, og om at styrke kommunikationen i ON via vores
forskellige platforme.
I den kommende periode er der også brug for at drøfte i netværket, hvad
der er vigtigst i netværket, og hvordan man bedst bruger ON-møderne. Det
skal være rart, tillidsvækkende og sjovt at være en del af ON.
Endelig er det vigtigt med en forventningsafstemning af
organisationsnetværkets rolle under de kommende to valgkampe.
Som formand for organisationsnetværket indtræder man i landsforbundets
forretningsudvalg og indgår på lige fod i forretningsudvalgets løbende
arbejdsopgaver.
Ud over de bundne opgaver er der selvsagt stor mulighed for at påvirke,
hvilke opgaver man derudover tager på sig.
Proces omkring valget af ny formand for organisationsnetværket
Det er en forudsætning for at stille op til opgaven som formand for
organisationsnetværket, at man enten er storkredsformand eller
regionsforsamlingsformand.

Valget af ny formand sker på hovedbestyrelsens møde den 25. august efter
indstilling fra Organisationsnetværket på møde den 18. august.
Valget af næstformand sker på Organisationsnetværkets møde den 18.
august.
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