Er du den nye formand for Folketingskandidatnetværket?
Da Sanne Bjørn har valgt at trække sig som folketingskandidat, træder hun
samtidig tilbage som formand for kandidatnetværket. I den forbindelse skal
der vælges en ny formand, som kan fortsætte det arbejde med udvikling af
netværket, som Sanne har stået i spidsen for.
Formanden og bestyrelsen for netværket skal sammen med
landsformandsskabet og forretningsudvalget være med til at udvikle et
aktivt netværk og fællesskab, der understøtter den enkelte kandidat og den
radikale valgkamp. Netværket er kandidaternes nationale bagland og
bestyrelsen deres sparringspartner.
Kandidatnetværket skal sikre, at alle kandidater, uanset styrken og
størrelsen af deres lokale bagland, har et fællesskab at ty til og et sted at
henvende sig med spørgsmål om, hvordan man håndterer opgaven som
kandidat i forhold til samarbejde, tidsforbrug, organisering, etc. Alt det, der
ikke handler om den konkrete kampagne, men om at være den, der skal få
det hele til at hænge sammen i den enkelte kampagne.
Nyvalgte kandidater skal bydes velkomne i netværket og støttes i deres
første færd, så de kan trække på den fælles erfaring, som er i
kandidatnetværket. Samtidig vil det være godt at se på, hvordan vi gør det
attraktivt og indholdsrigt at være kandidat også mellem valgkampene. Det
er som bekendt her, valgene vindes.
Blandt arbejdsopgaverne i det kommende år bliver blandt andet etablering
af et mentornetværk for de mange nye kandidater (der måtte ønske at
indtræde i det), samt etablering af mindre netværk på tværs af storkredse.
Der skal også udarbejdes en forretningsorden for arbejdet i netværket.
Netværksbestyrelsen på op til 7 personer blev valgt på generalforsamlingen
den 5. maj 2018. Udover de her beskrevne opgaver, er der også stor
mulighed for at præge indholdet af arbejdet selv.
Formanden for netværket indtræder i landsforbundets forretningsudvalg
og indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i landsforbundets
organisatoriske arbejde og forskellige udviklingsprojekter.
Alle opstillede folketingskandidater kan stille op til opgaven som formand.
Og alle opfordres til at skænke muligheden en tanke.

Vi vil gerne opfordre alle, der har mod på formandsopgaven til at meddele
deres kandidatur her og i Facebookgruppen snarest muligt, men det er
selvfølgelig som altid muligt at melde sig helt frem til valghandlingen.
Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på
at vælge et forslag til en formand, som kan indstilles til valg på et
efterfølgende HB-møde. Generalforsamlingen forventes afholdt i
forbindelse med Nytårsstævnet. Enten umiddelbart efter eller samtidig
med de politiske værksteder.
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