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Referat arbejdsudvalgets temadag
fredag den 29. til lørdag den 30. januar 2016, Christiansminde, Svendborg
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Regionsnæstformand og hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Organisationssekretær, Elna Johansen
X

Arbejdsudvalgsmedlemmer, Lene Thiemer Hedegaard

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Bent Andersen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Palle Graversgaard

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Emne

15.00–15.30

Indkvartering og kaffe

16.00–17.00

Strategisk overvejelser
ved det kommende
regions- og kommunevalg 2017

Ej Mødt

X

Arbejdsudvalgsmedlemmer, Margot Torp

Tidspunkt

Afbud

Beskrivelse
Vi får besøg af Benny Engelbrecht
Benny: Tre ting.
1. Hvordan kan Christiansborg hjælpe og hvordan kan vi trække på dem. Vi
skal være bedre til at udveksle informationer.
2. Har været med til en del valg. Også kommunal og regional.
Vil prøve at være den der har det bedste overblik. Det tager lidt tid. Strategiske overvejelser: To hovedelementer: Hvad vi siger og valgprogram m.v. Vi
kan vinde med flest stemmer, selvfølgelig. Derudover kan vi lave konstitueringer. Vi bruger meget tid på det første. Slagplan for den anden del kommer
nogen gange lidt sent i gang. I Sønderborg startede vi sidste gang et helt år
før valget med at drøfte med de andre partier. Alle senarier blev på forhånd
gennemgået. Stor sandsynlighed for at der ikke ville være et rent rødt flertal.
Hvad ville vi gå med til for at få en aftale? En meget snæver kreds forhandlede. Lav analyse af personlige relationer. Med en ny kandidat er det vigtigt at
få relationer til andre partier. Vent så længe som muligt med at tale poster.
Bliv enige om politikken først. Hvad har vi til fælles. Hvad er vi uenige om.
Vær opmærksom på at Venstre er bange for DF fremgangen ved folketingsvalget. Lav erfaringsuveksling her i løbet af foråret i nogle afgrænsede
områder. Prøv at synliggøre omprioriteringsbidraget.
Palle efterlyste et eksempel på tekst til en aftale.
Benny: Vi kan lave en workshop på emnet.
Benny: Hvordan får vi lavet et efterretninssystem vi kan bruge op til valget?
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17.00–18.45

a. Opstilling af
spidskandidat til
regionsvalget?
b. Proceduren for
opstilling?
c. Opstilling af
de resterende
kandidater

a. Niels Ole:
b. Niels Ole: Fremlagde den sædvanlige procedure. Vi skal skrive til
kredsene, at de skal indstille kandidater til spidskandidat. Hvordan kan
partiforening og kreds opstille kandidat? Partiforening skal have 25
stillere. 10 dage før til at tjekke stillerne.
Lene: Arbejdsudvalget kan ikke lave en indstilling!
Tina: Proceduren er at vi først skriver til kredsene.
Palle: Afstemning på repræsentantskabsmødet.
Niels Ole: Kan vi undgå at komme ud i flere urafstemninger?
c. Niels Ole: Resterende kandidater skal først opstlles i 2017.
Palle: Det er vigtigt at man tænker sin kandidat ind i valgkampen.
Det er vigtigt at partiforeningerne gør et arbejde for at have både unge
og kvinder på listerne.
Hvor placerer vi en DSUer på listen? Vi kan opfordre kredse til at
opstille en DSUer!
Skal vi bede repræsentantskabsmødet godkende, at DSUere kan
placeres højt på listen? Får på forhånd tildelt en plads?
Niels Ole tager kontakt til DSU om at finde to i hver storkreds. Gerne
en af hvert køn.

19.00–
20.00

Aftensmad

20.00–
21.30

Fortsat
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Lørdag
Arbejdsudvalgets arbejdsform
08.30–
12.30

Vi har ti møder, hvor de seks er kombineret med bestyrelsesmøder.
Tina: Synes vi har for mange møder. Vi kan nøjes med bestyrelsesmøderne.
Palle: Dette kan suppleres med Skype-møder.
Margot: Vi kan starte med et forsøgsår!
Lene: Det vigtigste er en arbejdsfordeling. Kigge på sekretærstillingen.
Niels Ole: Der kan komme til at gå op til 3 måneder mellem vi ses!
Jørgen: Færre møder ligger mere arbejde på Niels Ole.
Palle: Bekymret ved færre møder. Teknologien er en del af løsningen.
Niels Ole: Vi kan prøve Palles model af: Dem der ikke kan deltage i mødet
kan deltage via Skype.
Konklusion: Vi åbner vore møder i forhold til Skype.
Medlemmer af de centrale udvalg skal forpligtes til at være aktive i regionen.
Niels Ole: Når vi vælger nye til udvalgene vil vi forpligte dem!
Palle: HB 2-dags-møde i november: Arbejdsprogram for 2016 blev fremlagt. Video skal tages i brug til møderne. Det er utydeligt, hvad udvalgenes
opgave er. Oplevelse af, at partiet ikke hænger sammen her. Hvis man bruger ressourcer på IT kan der spares meget på rejseomkostninger.
Niels Ole: Social og sundhed: 3 møder samt temamøde og konference. Har
tlknyttet nogle politikere som sender ud når der er noget på vej.
Margot: Det er svært lokalt at lave arrangementer med politisk tyngde.
Tina: I dag er der konference om klima på Christiansborg med 140 deltagere.
Palle: Jan og Palle laver et udspil til hvordan vi kan kommunikere i arbejdsudvalget.
Lene: Vi mangler at få lavet et årshjul. Hvad ligger der af opgaver det næste
år. Så vi kan følge hvem der har ansvar for hvad. Kodeord: Efterretningstjeneste og årshjul.
Tina: Kan måske udvides til et 4-års-hjul. Hvor vil vi hen? Så vi er enige om,
hvor vi bevæger os hen!
Jørgen: Der findes metoder til at lave strategier. Vil gerne have deadline på
it-projekt!
Palle: Det behøver ikke være den store forkromede løsning.
Niels Ole: Vi har en overordnet plan: Viste den på tavlen. Hvordan får vi det
koblet på regionen? Vi mangler at få defineret de forskellige led i partiet og
hvordan de agerer.
Margot: Laver et oplæg til årshjul.
Tina: Kommunikation er vigtigt.
Palle: Palle og Jan laver en strategi til kommunikation.
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a. Formandens opgaver
b. Næstformanden
opgaver

a. Udsendt.
Få ændringer/tilføjelser.

c. Eu- koordinatorens
opgaver

b. Udsendt. Gammel udgave, som skal rettes til.
Tina: Tænke funktion og ikke person.
Næstformandens opgaver er at træde til ved formandens fravær og være
sparingspartner for formanden.

d. HB-medlemmernes
opgaver

c. Udsendt.
Niels Ole: Vil gerne have et europapolitisk netværk i regionen.

e. Uddannelsessekretærens opgaver

d. Tina: Hvad står der fra partiets side?
Niels Ole: Mette har meldt ud at HB skal være mere aktive spillere.
Bliver orienteret om store politiske tiltag. Gav en historisk baggrund.
Tina: Synes der er en god diskussion ved HB-møderne.
Margot: Hvad skal der stå beskrivelsen?
HB-medlem skal være bindeled mellem partiet og organisationens
bagland.
Niels Ole: Læste op af en beskrivelse for HB-medlemmers funktioner.
HB medlemmer afstemmer forventninger og arbejdsopgaver.

f. Målsætning for
sekretæren
g. Arbejdsopgaver for
sekretæren

e. Udsendt.
Tina: Rettelse: Rette sekretær til uddannelsessekretær!
Margot: Virker udvalget godt nok? Udvalget har et stort budget.
Niels Ole: Hvis man ser på historien har de haft mange medlemmer
igennem. Udfordringen: Hordan får vi unge til at deltage.
Arbejdsudvalget skal være edre til at give udvalget opgaver.
Lene: Hvordan får vi gjort rent bord og hvad gør vi fremadrettet? Vi
mangler oversigt over hvem der deltager i arrangementer.
Niels Ole: Udvalget skal agere på arbejdsudvalgets opgaver. Vi kunne
f.eks. pålægge udvalget at uddanne 42 kandidater frem til næste
regionsvalg.
Jørgen: Skal vi arrangere garage-møder?
Niels Ole: Arbejdsudvalget skal uddanne medlemmer til at arrangere.
f. Udsendt.
Lene: Har flere gange efterlyst et konklusionsreferat.
Niels Ole: Vil vi fortsætte med sekretærordningen.
Uddannelsesudvalget
a. Målsætning for
uddannelsesudvalget

a.

b. Udvalgets
sammensætning

b.

c. Hvilken type kurser
skal der udbydes

c.
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Regionens økonomi
a. Opsparing
b. Forbrug

a. Jørgen: Vi kan ikke regne med økonomi udefra.
Niels Ole: Ved seneste valgkamp fik vi 40.000 i tilskud.
Enighed om at der skal være en opsparing. Alt hvad vi kan spare op!

c. Sekretærløn

b.
c.

a. HB-medlemmernes
arbejdsform
b. Hvordan forbereder
vi os til møderne
c. Hvordan inddrager
resten af regionens
medlemmer
d. Mødeplan for 2016

Referat
Jan Salskov
sekretær

a.
b.
c.
d.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Arbejdsudvalget.
Lille lokale
19 (tirsdag)
15
21
18
23
20

Bestyrelsen.
Stort lokale

29
19
17
21
12

29

15
18
20

17
12

