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Arbejdsplan: Et parti i bevægelse – næste skridt
SF skal være et parti, der er lyttende, ledende og skaber politisk handling med borgerne. Derfor vil vi
fortsætte arbejdet med et parti i bevægelse. I arbejdsplanen 2016-2018 blev en række sigtelinjer for
udviklingen af vores organisation fastlagt. Med denne arbejdsplan fortsætter vi udviklingen af nuværende
initiativer og sætter nye i søen.
En stærk partiforening afspejler medlemmerne
Stærke partiforeninger er afgørende for SF. I løbet af de kommende år skal vi i SF sætte yderligere fokus på,
hvordan vi skaber mere lokal handling og derved løfter lokale folkelige bekymringer gennem lokale
kampagner og politisk handling. Der findes ikke en model for, hvordan den enkelte partiforening skal
udvikle sig. Derfor skal der tages udgangspunkt i den enkelte partiforening og deres mål og ønsker. Det er
dog entydigt, at folk engagerer sig i politik, fordi de brænder for politik. Derfor skal flere medlemmer kunne
arbejde med politik. De organisatoriske poster i den lokale partiforening er afgørende vigtige og
fundamentet for en god organisatorisk og politisk udvikling.
Vi vil derfor arbejde målrettet med:
 Årligt tilbud om uddannelse og træning i, hvordan den lokale bestyrelse bliver bedre til at skabe
handlerum for frivillige, lokal ledelse og udvikling.
 Opbygning af en redskabsbank hvor partiforeningerne kan finde hjælp til alt fra formaliteter til råd
og inspiration om hvordan man skaber en levende partiforening.
 Rum og rammer for at flere kan udleve deres politiske engagement.
En ny verden for deltagelse - fysiske møder og digital deltagelse
Fysiske møder har stor værdi, men der opstår konstant nye muligheder for debat, aktivitet og deltagelse på
digitale platforme. Det skal bruges, og her skal vi udvikle os videre for at give flere borgere og medlemmer
mulighed for deltagelse i SF.
Vi vil derfor arbejde målrettet med at:
 Skabe muligheder for digital deltagelse i relation til møder
 Forsøge med digitale mødeformer som erstatning for og tillæg til fysiske møder
 Videreudvikle og strukturere vores medlemsfora, som skaber rum for, at vi kan lære og dele
erfaringer på tværs af landet.
 Afprøve nye tiltag på sociale medier for at inddrage borgerne i vores politikudvikling og informere
om vores politik.
Det skal være relevant og let at tage del
Vi skal formindske ”barriererne” for deltagelse i SF. Det kræver muligheder for deltagelse, som er
forskellige i forpligtelse og type. Det skal være nemt at blive medlem eller være med som sympatisør. Der
skal være fokus på, at kulturen ikke er for intern. Fællesskaberne lokalt skal være stærke, men må ikke
være ekskluderende.
Vi vil derfor arbejde målrettet med:
 Øget fokus på modtagelse af nye medlemmer lokalt og nationalt. Erfaringerne med gratis
introduktionsmedlemskab skal opsamles og ordningen videreudvikles.
 Tilbud om deltagelse i SF, som varierer i tid, forpligtigelse og type.
 Udvikling af åbne og udadvendte aktiviteter for både medlemmer og sympatisører.
 Forbedring af hjemmeside så det bliver lettere at engagere sig.
 Tiltag som fremmer mangfoldigheden i SF med særligt fokus på køn, etnicitet og beskæftigelse.
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En lærende organisation og politikudvikling på alle niveauer
SF skal være en mere lærende organisation, hvor vi konstant lader os inspirere af hinanden. Nogle af SF
største succeser de seneste år har været, når vi er lykkedes med at lade politiske forslag gå sin sejrsgang på
tværs af landets og på tværs af de forskellige parlamentariske grupper i SF. Det kræver, at vi på tværs af
partiet bidrager til politikudvikling, at vi har en kultur, som understøtter det, og de rette fora til at lade sig
inspirere.
Vi vil derfor arbejde målrettet med:
 Uddannelse i politikudviklingsprocesser lokalt og regionalt
 Styrke vidensdeling af politikforslag på tværs af politiske platforme og på tværs af
partiforeninger/medlemmer
 Iværksætte to nationale politikudviklingsforløb, herunder ”Socialpolitik 2.0” og ”Robotter,
digitalisering og teknologi – hvad gør vi?”.
 Opsamling og sammenhæng i politikudviklingen – og udvikling af hvilken form, der virker bedst
Europa og Danmark skal til valg
Efter et veloverstået kommunal- og regionsrådsvalg skal vi forberede os til to nye valg. Inden 2019 skal der
både afholdes valg til Europa-Parlamentet og til Folketinget. Et vellykket valg begge steder kræver en fælles
god kampagneindsats og et stærkt politisk fundament.
Vi vil derfor arbejde målrettet med:
 Tilbyde uddannelse til kandidater og meningsdannere
 Skabe en stærk politisk platform udviklet i fællesskab i partiet
 Udvikle fængende, mobiliserende og nyskabende kampagner
Implementering
Landsledelsen har et særligt ansvar for at følge op på arbejdsplanen og sikre igangsætte af de nævnte
initiativer, men hele partiet forventes at bidrage til at løfte prioriteringerne.
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