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Ændringsforslag til landsledelsens udkast til arbejdsplan 
 
 
1. 
Linje 1-239 foreslås tilføjet ”Hvor er fagbevægelsen? ” 
 
Begrundelse: 
Nok er SF et grønt parti - men vi er OGSÅ et rødt parti! 
 
Stillet af Allan Søgaard-Andersen (SF Fredericia) 
 
2. 
Linje 51-52 Foreslås ændret til “Når det kommer til køn er medlemsbasen jævnt fordelt.” 
 
Begrundelse: 
Hvis den procentvise fordeling var anderledes ville det så være en problem? 
 
Stillet af Allan Søgaard-Andersen (SF Fredericia) 
 
3. 
I linje 52 efter “... gruppen af unge under 30, der er underrepræsenteret i SF. ”foreslås ændret til ”SF skal i høj grad 
også være de unges stemme, hvilket kan gøres ved at styrke samarbejdet til SF Ungdom. ”  
 
Begrundelse: SF har masser potentiale for at blive de unges stemme endnu mere end de er i dag. SF og SFU kan lære 
meget af hinanden og et tættere samarbejde vil klart styrke begge parter samt være med til at SF repræsenterer 
befolkningsstrukturen endnu bedre end i dag.   
 
Stillet af Tilde Malund Jensen (SF Aarhus), Christoffer Koch Andersen (SF Aarhus), Emil Olsen (SF Aarhus), Peter 
Stougaard Kroman (SF Aarhus) 
 
4. 
Linje 75-76 foreslås ændret til: ”At SF har en mangfoldig medlemsbase: flere faglærte og ufaglærte medlemmer, 
flere medlemmer under 30 år, og flere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk” 
 
Begrundelse: Når man i forslaget vil have en større andel af medlemmer indenfor en gruppe, betyder det reelt med 
formuleringen, at hvis 3 etnisk danske akademikere i 40`erne ønsker at blive medlem, så er dette ikke muligt, da 
andelen af faglærte/ufaglærte, medlemmer under 30 år og ikke etnisk danske medlemmer ville falde. Er dette et 
mål? 
 
Stillet af Stillet af Allan Søgaard-Andersen (SF Fredericia) 
 
5. 
I linje 96 foreslås ”Partiforeningsaktive” ændret til ”Bestyrelsesmedlemmer i partiforeninger”. 
 
Begrundelse: Ændringsforslaget tydeliggør, at den organisatoriske medlemsuddannelse og lokal lederuddannelse 
målrettes bestyrelsesaktive og ikke de menige medlemmer, det tror vi er den bedste brug af ressourcerne. Både i 
forhold til, at sikre målrettet uddannelse af vores lokale ledere og i forhold til, at de, der ønsker at være 
partiforeningsaktive, men ikke sidde i en bestyrelse, måske ikke er i målgruppen for lokal lederuddannelse, som 
stykket ellers handler om.  
 
Stillet af: Laila Lauridsen (SF Aarhus), Anna Brændemose (SF Aarhus) og Nanna Bonde (SF Tønder) 
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6. 
I linje 112 foreslås indsat et nyt afsnit med følgende indhold: ”Landsledelsen skal desuden arbejde med, hvordan 
sommertræf og vintertræf kan videreudvikles til at være et sted, hvor de, der ikke nødvendigvis har tillidsposter eller 
ledende roller i kampagner stadig kan komme og få gejst og blive klædt på til det kommende arbejde gennem 
workshops og forskellige oplæg. ”  
 
Begrundelse: Vi synes, at noget af det mest gejstfulde i SF er at være på træf, blive klogere og mærke fællesskabet 
inden man går ud og kæmper for forandring sammen. Den oplevelse vil vi gerne have, at flere medlemmer får del i, 
fordi vi mener, at det dels gør os til bedre aktivister (kvalificerer diskussionerne i frokoststuen og når vi deler flyers ud) 
og dels er med til at fastholde flere som medlemmer. Formålet med ændringsforslaget er således, at indskrive 
uddannelse af de medlemmer, der ikke er bestyrelsesmedlemmer eller centrale kampagneaktive. Forslaget siger ikke 
noget om, præcis, hvordan dette skal gøres, men vi synes det vil være naturligt at bygge ovenpå de elementer, der 
allerede fungerer, fx kombinationen af KPLM og andre oplæg på vintertræffet. 
 
Stillet af: Laila Lauridsen (SF Aarhus), Anna Brændemose (SF Aarhus) og Nanna Bonde (SF Tønder) 
 
7. 
Der foreslås tilføjet i linje 137: ”Landsmødet er som partiets øverste organ også vigtigt i politikudviklingen. På 
landsmødet i 2021 skal der behandles et forslag til en familiepolitik, og til landsmødet i 2022 udpeger landsledelsen 
et tilsvarende vigtigt emne, hvor der er brug for at få afklaret politiske uenigheder. ” 
 
Begrundelse: Landsmødet bør som partiets øverste myndighed være stedet, hvor vi tager stilling til de store politiske 
spørgsmål, som vi er uenige om eller har svært ved. Og de politiske områder, som vi ved kommer til at tegne den 
offentlige debat i årene fremover. Det er mange sådanne spørgsmål, men et af de vigtigste er familiepolitikken, som 
fylder meget i almindelige menneskers hverdag og hvor forskellige strømninger i partiet har svært ved at mødes. Jeg 
håber at vi med en landsmødevedtagelse om familiepolitik kan afklare vores linje på en måde, der sikrer ro fordi det 
øverste organ har taget stilling – ligesom vi tidligere har gjort med EU-politik og kravstrategi. Og på den anden side 
kan blive tvunget til at møde og høre på hinandens synspunkter, sådan at vi kan få den bedst mulige politik. 
I øvrigt vil familiepolitik ikke være et dårligt emne at snakke om et halvt år før kommunalvalget. 
 
Stillet af Benjamin Bilde Bak Boelsmand (SF Vesterbro), Anna Overlund Sørensen (SF Amager Kbh), Peter Stougaard 
Kroman (SF Aarhus), Andreas Wagner Lønstrup (SF Aarhus), Allan Norré Pedersen (SF Aalborg), Christoffer Koch 
Andersen (SF Aarhus), Thomas Juhl (SF Aarhus), Aleksander Myrhøj (SF Norddjurs) og Stine Roldgaard (SF Hvidovre). 
 
8. 
Der foreslås tilføjet i linje 141:”I de kommende år er der et ekstra ansvar for at dele idéer, udspil og forslag baseret 
på den netop vedtagne socialpolitik.” 
 
Begrundelse: Den socialpolitik vi skal vedtage på dette landsmøde er meget overordnet og på visionsplan, men der 
ligger et stort stykke arbejde i at få gjort det til konkret politik. Lad os hjælpe hinanden med det! 
 
Stillet af Anna Brændemose (SF Aarhus), Carl Valentin (SF Bispebjerg), Nanna Bonde (SF Tønder), Thomas Juhl (SF 
Aarhus), Benjamin Bilde Bak Boelsmand (SF Vesterbro), Karoline Vind (SF Bispebjerg) 
 
9. 
Efter linje 168 foreslås indsat: ”SF vil opfordre til at lokalafdelingerne minimum har én medlemsansvarlig, der står for 
at imødekomme nye medlemmer, samt at aktivere eksisterende medlemmer og skabe fastholdelse i afdelingen. ” 
 
Begrundelse: Nye medlemmer skal tages godt imod, hvilket ikke er noget, der sker, ved mindre nogen tager ansvar 
for det og har fokus på området. Tidligere erfaring har vist at en medlemsansvarlig i lokalafdelingerne gør at nye 
medlemmer føler sig mere velkommen, samt er med til at varetage mange opgaver omkring hvervning og aktivering. 
SF har en målsætning om at hverve og aktivere flere medlemmer og dette er et eksempel på noget der virkelig virker.  
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Stilet af Tilde Malund Jensen (SF Aarhus), Christoffer Koch Andersen (SF Aarhus), Emil Olsen (SF Aarhus), Peter 
Stougaard Kroman (SF Aarhus) 
 
10. 
Efter linje 174 foreslås indsat:" For at give partiforeningerne de bedste muligheder for at arbejde med medlemmerne 
skal der indføres 2 medlemslister. En åben liste som alle i partiforeningen har adgang til og en lukket som kun 
formand og kasserer har adgang til.  
 
Begrundelse: Medlemmer skal angive på hvilke liste de ønsker at stå. De medlemmer der ønsker at være aktive under 
en eller anden form vil formentlig ikke have noget i mod at stå på en åben liste, hvorimod dem der kun ønsker at stå 
på en lukket liste heller ikke er aktive, men mest er medlem for at støtte økonomisk." 
 
Stillet af SF Rudersdal 
 
11. 
Linje 187 foreslåes indsat efter: “…eksisterende eller nye former for aktiviteter.” : “Vi vil styrke dialogmulighederne 
mellem partiets forskellige nivauer.” 
 
Begrundelse: Vi ønsker konkret længere tid på dialogmøderne og længere tid i partiforeningernene til behandling af 
landsmødepapirer. 
 
Stillet af SF Syddjurs 
 
12. 
I Linje 195 foreslåes slettet “efter har brug for hjælp” “… og hvor der er potentiale for SF”. 
 
Begrundelse: der skulle gerne være potentiale for SF i alle kommuner og valgkredse. Og hvem afgør ellers, hvilken 
form for potentiale, der skal udløse hjælp? 
 
Stillet af SF Syddjurs 
 
13. 
I Linje 225 før andet punktum foreslås indsat: ", dog fastlægges mindst ét kampagnetema ifm. Sommertræf 2020 og 
mindst ét kampagnetema ifm. Sommertræf 2021" 
 
Begrundelse: Gentagelse fremmer forståelsen - og troværdigheden. Når vi op til, og i, valgkampe fremfører 
synspunkter der allerede tidligere har været fremført, er det nemmere at finde forståelse og 
gehør - det er jo ikke bare noget vi siger fordi der er valgkamp. Det er derfor vigtigt at vi tidligt kommer i gang med at 
sætte dagsordenen og gøre det klart, hvad SF vil. Derfor vil fastlæggelse af mindst ét kampagnetema allerede til 
sommer være et godt værktøj til at tyvstarte valgkampen. Tilsvarende er det også vigtigt at vi kan reagere på en 
omskiftelig mediedagsorden, og det er derfor praktisk at "reservere" et kampagnetema til sidste øjeblik. 
 
Stillet af SF Hvidovre 
 
14. 
I linje 232 efter sætningen ” I forhold til valgkampsmaterialer og merchandise skal SF fortsætte med bestræbelserne 
på at vælge de grønnest mulige løsninger og opsøge mere miljø- og klimavenlige alternativer. ”  Foreslås indsat:  
”Det skal også sikres, at alt merchandise er produceret under anstændige løn- og arbejdsvilkår. ” 
 
Begrundelse: Vi skal selvfølgelig sikre, at de arbejdere, der producerer vores merchandise, har ordentlige forhold.  
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Stillet af Thomas Juhl (SF Aarhus) 
 
15. 
I Linje 237 efter ”udenfor SF” foreslås følgende tekst indsat: ”For at fremme styrkelsen af medlemsbasen, skal 
landsledelsen have for øje, at udvikle de politiske områder, der engagerer og inddrager de faglærte, ufaglærte, unge 
under 30 og de med anden etnisk baggrund end dansk. ” 

 
Begrundelse: For at fremme diversiteten i medlemsbasen, som er en målsætning i arbejdsplanen, er det vigtigt at de 
pågældende kan se sig selv i SF’s politik – at de kan se et formål med at blive aktive – måske endda melde sig ind. 
Med andre ord, en politik der fænger i de nævnte befolkningsgrupper. 
 
Stillet af Per Bergmann (SF Rødovre) 
 
16. 
I linje 240 foreslås tilføjet ”Indsats 11: Udarbejdelse af et 10-årigt klima, natur og miljøpolitisk program for SF 
 
Igennem inddragelse af medlemmer, partiforeninger og øvrige relevante faglige udvalg vil SF’s 
Klima, miljø og naturudvalg udarbejde et 10-årigt klima-, natur-, og miljøpolitisk program med 
overordnede politiske sigtelinjer, delmål og en række konkrete forslag til SF’s grønne politik. 
Programmet udarbejdes med henblik på vedtagelse på landsmødet i 2021. 
 
Processen med udvikling af programmet skal udfolde SF’s position ift. grøn omstilling og bidrage til prioriteret 
politikudvikling, ligesom partiforeningerne får styrkede afsæt i de lokale valgkampe. 
 
Begrundelse: SF har tidligere haft lignende miljø og naturpolitiske programmer som debatoplæg til landsmøder. 
Den grønne dagsorden bør fremmes, da den er samfundsrelevant og livsnødvendig; en dagsorden som i forvejen 
bekymrer og engagerer bredt. 
 
Udarbejdelse af et grundlæggende og inddragende klima-, natur- og miljøprogram vil kvalificere 
SF’s grønne profil, og tillige skabe gensidigt ejerskab til SFs grønne politik hos partikammeraterne. 
Udarbejdelse af programmet vil også være et synergiprojekt, som knyttes til partiforeningernes 
kommende handleplaner. 
 
Stillet af Marianne Bigum, formand for SF’s klima-, miljø- og naturudvalg og det øvrige udvalg, Linda Christensen, 
formand for SF’s transportudvalg, Katrine Mandrup Kaspersen formand for SF’s Udvalg for ny økonomi og 
omfordeling, Troels Stru Schmidt formand for SF’s Internationale netværk, Tobias Zimling Christiansen, formand for 
SF’s Udenrigspolitiske udvalg 
 
17. 
Efter linje 239 foreslås følgende indsat ” Indsats 11: Lokal kompetenceudvikling og netværk for partiforeningerne 
Som et ekstra initiativ foreslås det at Landsledelsen arbejder med at forbedre partiforeningernes muligheder for selv 
at arbejde med erfaringsudveksling, sparring og kompetenceudvikling for de lokale tillidsfolk. Derudover at 
Landsledelsen – i samarbejde med Dialogforum - arbejder med at skærpe Dialogforums struktur og indhold, således 
at det understøtter partiforeningernes arbejde.  
Der er fx behov for at se på hvordan vi kan:Sikre at Dialogforum er det sted, hvor partiforeningerne både klædes på 
politisk og organisatorisk Forbedre velkomst- og introduktion af nye partiforeningsformænd, der for nyligt har 
overtaget stafetten.  
Hjælpe partiforeninger som ikke har repræsentation på det lokale rådhus. Det er en stor opgave at løfte for en 
partiforening at skulle skabe en helt ny lokal fortælling om, hvem og hvad SF er – ved at give dem en fælles platform, 
kan de bakke hinanden op og sparre med hinanden om den opgave. 
Støtte nyvalgte formænd, fx ved at tilknytte Formandsmentor: Et sparringsforum gjort så konkret som muligt, nemlig 
ved at en uerfaren partiforeningsformand kan få tilknyttet en erfaren som mentor og derved få en kilde til viden, der 
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ikke er længere væk end et telefonopkald. Konceptet kan med fordel udvides med den anden gren Formandsmakker, 
hvor to partiforeningsformænd med nogenlunde lige meget erfaring kan blive parret og løbende sparre med 
hinanden.  
 
Stillet af Phillip Bergenhammer Østergaard (SF Tårnby-Dragør), Stig Herold Nielsen (SF Faxe), Michael Graakjær (SF 
Stevns), Flemming Thornæs (SF Hillerød), Melissa Skovgaard Jensen (SF Østerbro) og Henrik Dahl Abildgaard (SF 
Vordingborg) 
 
Sproglige rettelser 
I linje 193 ændres ”engagere sig” til ”engagerer sig” 
 
Begrundelse: 
Nutids-r 
 
Stillet af Thomas Juhl (SF Aarhus) 
 
 
 
 


