Kære styregruppemedlem

Først og fremmest tillykke med valget og en stor tak for, at du beredvilligt
har stillet dig til rådighed for et vigtigt arbejde i Radikale Venstre. Vi var
intet uden de mange gode kræfter, som lægger en indsats i landsforbundets
forskellige led, herunder ikke mindst vores dialogfora og internationalt
udvalg. Så tak og tillykke med opbakningen fra hovedbestyrelsen.
Radikale Venstre har syv dialogfora og et internationalt udvalg (IU). Mange
af opgaverne er sammenfaldende mellem de syv dialogfora og IU, men der
er også forskelle. Den store fælles opgave er at sikre rammer for, at
medlemmer i hele landet kan deltage i og bidrage til den politiske samtale
inden for et specifikt politikområde.
Radikale Venstres organisatoriske grundenhed er lokalforeningen. Det er
her, man er medlem, og der er her, man mødes oftest og deltager i partiets
liv, ligesom det er her og i storkredsene, man kan stille op til organisatoriske
og politiske poster.
Ved siden af hele denne klassiske partistruktur har vi en række tværgående
samtaler, hvor medlemmer kan mødes på tværs af geografi og sætte fokus
på særlige politikområder. Det er her, dit og jeres arbejde er helt afgørende.
I det følgende kan du læse lidt mere om, hvornår og hvordan de syv
dialogfora og IU arbejder, og hvilke aktiviteter I har ansvar for i løbet af året.
Politisk dialog
Et dialogforums helt grundlæggende opgave er ”at fremme den politiske
dialog om et specifikt politikområde”, som det hedder i retningslinjerne for
de syv dialogforas arbejde. Det kan enten ske i forbindelse med det øvrige
liv i partiet, gennem selvstændige arrangementer eller via sociale medier.

På landsmødet vil der som oftest være afsat tid til politiske værksteder
tilrettelagt af de enkelte dialogfora og IU enkeltvist eller i samarbejde. Nogle
gange vil der være et overordnet tema for værkstederne, andre gange står
det helt frit, hvordan der tematiseres i det enkelte værksted.
På nytårsstævnet vil der altid være et overordnet tema, som rammesætter
hele weekenden. Også her er der afsat tid til politiske værksteder inden for
det overordnede tema og tilrettelagt af de syv dialogfora og IU.

Udover landsmødet og nytårsstævnet har vi et forårsmøde og et
efterårsmøde, hvor radikale fra hele landet samles i en række forskellige
fora og netværk. (Dialogfora, IU, kommunalpolitisk netværk,
kandidatnetværk, organisationsnetværk etc.). Forårsmødet og efterårsmødet
indledes med tre tematiske politiske værksteder tilrettelagt i et samarbejde
mellem 2-3 dialogfora. Efter værkstederne er der fælles frokost og aktuel
politik med Morten Østergaard. Fra klokken 14 er der møder i de forskellige
fora og netværk.
De syv dialogfora og IU deltager også i tilrettelæggelsen af de radikale
aktiviteter på Folkemødet i samarbejde med forretningsudvalget.
Alle møder er åbne for alle medlemmer, medmindre der er tale om
styregruppemøder.
Udover disse fem tilbagevendende arrangementer kan man i et dialogforum
vælge at tilrettelægge selvstændige aktiviteter. IU har tradition for en
international dag, dialogforum for sundhedspolitik har arrangeret en række
paneldebatter de seneste to år, og dialogforum for uddannelse og forskning
arrangerede for nogle år tilbage en større konference om frie skoler, hvor
mere end 100 skolefolk fra hele landet deltog. Blot for at give nogle
forskellige eksempler. Mulighederne er mange.
Endelig er der de sociale medier. Alle syv dialogfora og internationalt udvalg
har en officiel og åben facebookgruppe, hvor både medlemmer og andre
interesserede kan drøfte specifikke politiske spørgsmål. Det er ambitionen,
at de otte facebookgrupper med tiden kan udvikle sig til centrale debatfora.
Men det kræver en fælles indsats.
Se et eksempel her:
https://www.facebook.com/groups/rvdkgreen/?multi_permalinks=15298324
83791930&notif_id=1526588060563641&notif_t=group_activity
Overskriften på det hele er at skabe liv og relationer og sætte rammer, hvor
både radikale, nysgerrige, folkevalgte og eksperter kan mødes, udveksle og
udvikle holdninger. Eller igen: ”at fremme den politiske dialog om et
specifikt politikområde”.

Politikopfølgning
Ved siden af det primære virke med at skabe konkrete rum for politiske
samtaler har hovedbestyrelsen også besluttet at lade styregrupperne for de
syv dialogfora og IU stå for opfølgningen på nogle af de politiske
programmer og holdningspapirer. Politiske programmer og
holdningspapirer formuleres af midlertidige skrivegrupper (ad hoc), mens
styregrupper for dialogfora ofte har en længere virkeperiode. Samtidig er
det en god anledning til at dykke ned i dialogforummets politiske område og
holde sig ajour med, hvilke politiske tiltag der gøres inden for dette. Når der
skal laves enten status eller regnskab over et program eller et
holdningspapir, vil styregruppen blive kontaktet af udvalgskoordinatoren
med nærmere information.
Sparring og politikformulering
De, der vælges til styregruppen for et dialogforum eller til IU. sidder der af
gode grunde med en specifik politisk interesse og derfor oftest også med en
god portion viden inden for det område. Derfor vil folkevalgte på både
lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau ofte også benytte sig af den
sparringsmulighed, der opstår, efterhånden som der er bygget en god
relation op. Når det er muligt, vil det politiske sekretariat på Christiansborg
også sende udspil el.l. forbi styregrupperne for at få flere øjne på indholdet.

Særligt i forbindelse med de åbne arrangementer i årets løb, er der god
mulighed for at få drøftet centrale problemstillinger forud for udspil,
forhandlinger og lignende.
Undertiden kan der i disse anledninger opstå behov for at formulere konkret
politik til vedtagelse i landsforbundet. I så fald kan en styregruppe indsende
et forslag til et kommissorium til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
vil herefter nedsætte en skrivegruppe til den konkrete opgave.
Det er en ambition, at styregrupperne med tiden også kan være med til at
etablere viden om, hvor ekspertisen inden for det specifikke politikområde
findes rundt om i landet.
Forskelle og ligheder
Selvom de syv dialogfora har samme struktur, er der dog lidt forskel på,
hvilke politiske niveauer deres politiske virke retter sig imod. Dialogforum
for sundhedspolitik fungerer også som en sparringsgruppe for
regionsrådsvalgte og dialogforum for Europapolitik er baglandsgruppe for

EP-kandidater og er med til at udbrede viden om vores arbejde i EuropaParlamentet. Og Internationalt udvalg varetager vores officielle kontakt til
søsterpartier rundt om i verden.
Arbejdsdeling i styregruppen og formalia
Styregruppen består af en formand og fire HB-valgte medlemmer.
Derudover kan alle storkredse, der ikke er repræsenteret i styregruppen,
sende en repræsentant. Der gives kørselsgodtgørelse efter de sædvanlige
regler til fire årlige åbne begivenheder og derudover til fire
styregruppemøder.

Det er en god idé, hvis styregruppen så snart den er nedsat, aftaler, hvem
der har ansvar for henholdsvis landsmødeaktiviteter, nytårsstævnet, forårsog efterårsmødet, folkemødet etc. Hvis Facebookgruppen skal være et aktivt
og levende dialogforum, er det også en god idé at vælge en SoMe-ansvarlig,
der kan fungere som ordstyrer og debatstarter.
Dagsordener og referater og fra styregruppemøder og invitationer til alle
arrangementer skal sendes ud til alle interesserede medlemmer via
grupperne på medlemsnetværket.
Du kan læse mere i de formelle retningslinjer her:
https://www.radikale.dk/content/politisk-arbejde-i-netværk-udvalg-og-fora0
Til sidst
Tak, fordi du læste med så (alt for) langt. Der er meget at holde styr på, og
det er en stor og vigtig opgave, du har påtaget dig. Derfor – igen – tak, fordi
du vil være med og gør det, du gør. Det er meget værdsat.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte
udvalgskoordinator Hanne Jakobsen eller mig.
Stor hilsen
Svend Thorhauge
Landsformand

