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Arbejdsplan for SF 2022 – 2024: Sammen om SF som samfundsforandrende fællesskab  1 
 2 

Indledning 3 

Kommunal- og regionsrådsvalget 2021 viste, at vi som parti er kommet langt hvad angår samarbejde og 4 

sammenhold. Det er internt blevet en talemåde, at ”sammen er vi stærkest”, og det er vi i høj grad lykkedes med 5 

at praktisere. Corona har været en præmis, som har gjort det organisatoriske arbejde sværere, men vi har også 6 

gjort også mange nye erfaringer, som vi skal drage nytte af.  7 

Denne arbejdsplan bygger videre på kursen fra arbejdsplanen fra 2018-2020 for den er rigtig – også selvom vi 8 

ikke nåede alle mål: Vi vil være et meningsfyldt fællesskab, der skaber forandring gennem handling. Det 9 

overordnede mål for organisation er, at partiforeningerne er stærke, at det skal være attraktivt at være medlem 10 

af SF, og at vi altid skal udvikle politik.  11 

Arbejdsplanen bygger på to grundlæggende holdninger. Den ene er, at forandringer ikke kun skabes på 12 

Christiansborg eller i andre parlamentariske organer men også lokalt, blandt foreninger, græsrødder og 13 

progressive mennesker. Derfor skal vi samarbejde med en bred vifte af folkelige organisationer og borgere. SF 14 

skal være det sted, man søger hen for at forandre samfundet og for at debattere politik.  Det skal være dér, hvor 15 

man kan dyrke sit politiske interessefelt. Kort sagt skal SF´s partiforeninger være det sted, man er, hvis man 16 

gerne vil forandre lokalt såvel som nationalt.  17 

Den anden grundlæggende holdning er, at SF er et stærkt fællesskab, der også har tilgang til magten som fælles 18 

værdi. Vi er villige til at samarbejde med alle, der præsenterer ideer, som vi mener kan gøre vores samfund 19 

bedre. Forandring skabes gennem stærke fællesskaber. For at vi bliver mange, skal vi være åbne og lyttende, og 20 

vi skal træffe ansvarlige beslutninger, der udvikler samfundet. I SF er vi stifindere - ikke fejlfindere. SF’s politik er 21 

udenfor konsensus men indenfor rækkevidde. Det er på den baggrund, vi skaber de mange resultater, som vi gør. 22 

SF står overfor to meget spændende år. Det er uvist, hvilken parlamentarisk rolle SF har efter et nyt 23 

folketingsvalg. Som partiorganisation skal vi være forberedt på at fortsætte i rollen som støtteparti, og vi skal 24 

være forberedt på at blive regeringsparti eller opposition.    25 

De følgende målsætninger og indsatser indfris ikke af sig selv, men kræver målrettet handling på mange niveauer 26 

i partiet, ikke mindst i partiforeningerne. Hverken den enkelte partiforening, partikontoret eller landsledelsen 27 

kan løfte indsatserne alene. Der skal samarbejdes på tværs for at nå i mål. Landsledelsen skal løbende følge 28 

implementeringen af arbejdsplanen. 29 

 30 

Vi skal styrke partiforeningerne 31 

Det er et mål for SF som organisation, at partiforeningerne er meningsfulde politiske fællesskaber, der skaber 32 

forandring gennem handling. Partiforeningens arbejde skal være attraktivt at deltage i, både fagligt, politisk og 33 

socialt. Det vil vi arbejde med på følgende måder:  34 

Visioner og handleplaner 35 

Partiforeninger kan være meget forskellige, men de kan alle udvikle sig. Første skridt er at partiforeningerne, og 36 

særligt bestyrelsen i samarbejde med lokale folkevalgte, påtager sig ansvar for at sætte retning og mål for, 37 

hvordan man lokalt vil udvikle partiforeningen. Det kan f.eks. være, hvad man ønsker at partiforeningen skal 38 

være kendt for, hvilke typer aktiviteter, man gerne vil lave, hvad man gerne vil forandre lokalt, hvem man gerne 39 

vil i kontakt med, hvilke mål man har for medlemstal o.l. 40 

I forlængelse af visionen kan man med fordel udarbejde en handleplan for, hvordan man kan indfri målene.  41 

Arbejdet skal inddrage så mange medlemmer som muligt, så flere får ejerskab, og så man sikrer, at det er 42 

meningsfuldt for medlemmerne at bidrage. Dette arbejde skal understøttes fra partikontoret med den forståelse, 43 

at forskellige partiforeninger kræver forskellige løsninger. Arbejdet med handleplaner er allerede lykkedes 44 

mange steder. Der er udviklet og undervist i metoder og skabeloner, og vi vil arbejde videre med de gode 45 
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erfaringer, som mange har gjort sig med at arbejde handlingsorienteret og inddragende med planlægning af 46 

partiforeningens arbejde. De digitale møder og vores brug af platforme – også i partiforeningerne – skal udvikles, 47 

så flere kan deltage.  48 

Partiforeningerne skal udnytte den platform, de har opnået ved KRV21 til at blive stærkere, mere synlige og mere 49 

forandrende frem mod KRV25, og vi skal skabe det bedste netværk af folkevalgte og partiforeninger, der deler og 50 

udvikler politik.       51 

Lederuddannelse 52 

I 2020 startede vi SF´s lederuddannelse. Den skal videreføres og udvikles således at flere aktive i bestyrelserne 53 

kan komme afsted og blive inspireret ift. at være lokale ledere, skabe flere spændende arrangementer, herunder 54 

også hvordan man fastholder og fortsat kan engagere de medlemmer, der f.eks. er aktive i en valgkamp eller 55 

omkring en særlig sag. En vigtig del af målet med lederuddannelser er de netværk, der skabes på tværs af 56 

partiforeninger.  57 

 58 

Konkret skal vi: 59 

 Have flere på lederuddannelse og udvikle lederuddannelsen  60 

 Udarbejde et ”Inspirations- og aktivitetskatalog” i samme form som fx kampagnehåndbogen og 61 
partiforeningshåndbogen. Kataloget skal fungere som værktøj og opslagsværk til partiforeninger, så de 62 
kan få gode ideer og konkret hjælp til at lave meningsfulde aktiviteter for medlemmerne. Kataloget skal 63 
bygge på indsamlet inspiration på tværs af partiorganisationen og skal være med til at styrke 64 
fastholdelsen af medlemmer.   65 

 Udbygge arbejdet med og kendskabet til redskabsbanken, så den hele tiden passer til den aktuelle 66 

opgave og situation. Konkret skal der oprettes en side til alle byråds- og regionsrådspolitikere. Derudover 67 

skal den også målrettes det kommende folketingsvalg.  68 

 Videreudvikle facebookgruppen SF forum for organisationsudvikling, så der deles viden og ideer mellem 69 

partiforeninger, storkredse og regionsbestyrelser. 70 

 Facilitere netværk og mentorer for vores lokale folkevalgte 71 

 Give partiforeningerne redskaber til at vurdere, om en lokal facebookgruppe kan gavne 72 

medlemsdemokratiet. 73 

 Uddanne i håndtering af sexisme og grænseoverskridende adfærd. 74 

 75 

Vi skal gøre det attraktivt at være med I SF  76 

Det er et andet mål for SF som organisation, at vi ønsker at være et stort fællesskab, hvor mange tager del i 77 

debatten, politikudviklingen og arbejdet med at forandre samfundet.  Vi skal derfor have flere medlemmer og 78 

undgå, at medlemmer forlader os. Det vil vi arbejde med på følgende måder: 79 

 80 

Introduktion 81 

Først og fremmest skal vi tage godt imod nye medlemmer. Mange føler sig allerede taget godt imod, men vi skal 82 

blive bedre. Vi skal også afprøve nye måder byde dem velkommen på. Det kan f.eks. ske ved at implementere 83 

systematisk henvendelse til det nye medlem (medlemsrejsen) eller ved at afprøve, at det er et folketingsmedlem, 84 

der ringer dem op første gang. Derudover skal vores introduktionstilbud forbedres, så det bliver lettere at blive 85 

aktiv.  86 

 87 

Fastholdelse 88 

Derudover har vi en opgave i at fastholde medlemmer. Det gør vi fx ved at have gode lokale arrangementer men 89 

også flere arrangementer, som partikontoret organiserer i samarbejde med partiforeningerne. Det kan være SF 90 

Lives i medlemsforum, regionale stormøder med politiske diskussioner o.l. 91 
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Mange medlemmer er aktive i en kortere periode fx i forbindelse med en valgkamp eller en konkret politisk sag. 92 

Det er en bindende opgave at spotte de, der ønsker at være aktive og hjælpe dem med at finde det rigtige sted at 93 

engagere sig. Det kræver, at vi både i partiforeningerne, storkredsene og på partikontoret bliver mere 94 

opmærksomme, ved hvor vi kan engagerer medlemmer til og tænker på tværs.  95 

 96 

Netværk 97 

Mange medlemmer mødes og opretter et netværk fordi de har samme politiske interesse. Ofte fungerer de rigtig 98 

godt fordi de netop er skabt nede fra. Partikontoret skal udbrede viden om medlemmers muligheder for at starte 99 

og få støtte til netværk. 100 

 101 

Uddannelse 102 

At være medlem af SF skal betyde, at man kan få adgang til uddannelsesmuligheder. Det kan være kandidat- og 103 

kampagneuddannelser. Vi skal også tilbyde kortere eller længere debat/undervisningsforløb om specifikke 104 

emner, fx udenrigs- eller skolepolitik.  105 

 106 

Nationale træf 107 

De nationale træf skal fortsat videreudvikles således at emnerne, der debatteres er interessante for alle slags 108 

medlemmer. Vores træf skal også i højere grad bruges til at få inputs til politik udefra. Det handler om, at vi skal 109 

udfordres og nytænke vores egen politik. Både de, der er kandidater, aktive i partiforeningerne eller som er 110 

medlemmer, der ønsker at diskutere politik i bred forstand. Især sommertræffet skal forsat udvikles så det er 111 

familievenligt, ligesom det skal være muligt og velkomment at medbringe børn til de resterende træf.   112 

 113 

Medlemsforum 114 

SF Medlemsforum er et sted på Facebook hvor der er meget kort afstand mellem politikere og medlemmer. Her 115 

diskuteres og informeres der om mange emner. Det er meget givtigt at have et fortroligt debatforum. Tonen kan 116 

dog blive meget hård, og der er en del medlemmer, der vælger ikke at deltage i debatten. Alle medlemmer af 117 

gruppen har et ansvar for at medlemsforum er et sted, man har lyst til at debattere. Landsledelsen har dog et 118 

særligt ansvar for at sikre rammerne for medlemsforum bedre. Derfor pålægger landsmødet landsledelsen at 119 

stramme reglerne, så SF Medlemsforum bliver et bedre sted at debattere, og gentænke formatet, så det igen og 120 

fortsat bliver et nyttigt værktøj for både de enkelte medlemmer og partiorganisationen som helhed. 121 

 122 

Konkret skal vi 123 

 Afprøve forskellige måder at modtage nye medlemmer på 124 

 Implementere systematisk henvendelse til nye medlemmer (”medlemsrejsen”) 125 

 Styrke moderationen af medlemsforummet 126 

 Skabe bredere uddannelses- og debattilbud, herunder på træf, som interesserer flere medlemmer 127 

 Afprøve veje til at gribe medlemmer der ønsker at være aktive og forbedre overgangen fra SFU til SF. 128 

 Lave flere SF Lives på medlemsforum og fysiske debatmøder 129 

 130 

Vi skal politikudvikle 131 

Det er et tredje mål for SF som organisation, at vi altid politikudvikler. Det vil vi arbejde med på følgende måder: 132 

 133 

Politikudvikling på tværs 134 

At skabe forandringer i samfundet kan gøres på mange områder. Det kan være at finde en lokal sag, aktivere og 135 

mobilisere sympatisører og skabe opmærksomhed. Det kan også være at binde de politiske niveauer bedre 136 

sammen, fx at man går sammen kommunalt og regionalt om en sag eller emne og kæmper for det både i 137 

kommunen og regionen. Det kan også være at lave mere traditionelle politikudviklingsforløb. 138 
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Politikudvikling lokalt og på tværs skal understøttes, fx via formidling af de gode eksempler og via 139 

lederuddannelserne. Vi vil binde de politiske niveauer bedre sammen, således at forandringerne også skabes på 140 

tværs, og således at man vedvarende kan blive inspireret af hinanden. Her skal SF’s udvalg også spille en rolle 141 

både som politikudviklende og i forbindelse med udbredelse af SF’s politik til flere dele af partiet gennem politik- 142 

og diskussionsoplæg. 143 

 144 

Landsmøderne 145 

Med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere forløb skal Landsledelsen som en del af SF´s politikudvikling 146 

herudover igangsætte to forløb med politikudvikling, som også har som fokus at inddrage medlemmerne i 147 

processen. I denne sammenhæng er det oplagt at lade sig inspirere af arbejdet med det grønne program. 148 

Landsmøderne er også vigtige her. Landsledelsen skal udpege emner, hvor der er brug for politiske afklaringer til 149 

de kommende landsmøder. 150 

 151 

Konkret skal vi: 152 

 Gøre SF’s forum for by-, regionsrødder og MF’ere til en platform, hvor der deles (lokale) ideer, udspil og 153 

erfaringer vedr. politiske forslag.  154 

 Bruge den erfaring SF har fået med digitale møder til at blande mødeformer, så flere typer af 155 

medlemmer kan tage del 156 

 Landsledelsen igangsætter to politikudviklingsforløb 157 

 Landsledelsen udpeger emner for politikafklaring til landsmøderne 158 
 159 

Vi skal forberede folketingsvalg  160 

Udover arbejdsplanens tre mål, skal vi forberede næste folketingsvalg. Med det gode resultat ved kommunal- og 161 

regionsrådsvalget, har SF et godt udgangspunkt for næste folketingsvalg, som holdes senest i juni 2023. I den 162 

politiske udtalelse fra landsmødet lægges de overordnede politiske prioriteringer for SF frem mod 163 

folketingsvalget. Landsledelsen skal i de kommende måneder – med så bred medlemsinddragelse som muligt –  164 

udforme de konkrete krav, som SF går til valg på, og som SF’s valgkamp bygges op omkring. 165 

Organisatorisk skal der de kommende måneder frem til 30/6 vælges folketingskandidater. Det er vigtigt, at 166 

kandidaterne i de enkelte storkredse afspejler SF brede vælgerskare, og man bør lokalt forsøge at sammensætte 167 

en mangfoldig liste af kandidater, hvorpå der indgår mennesker med baggrunde som: 168 

 Ufaglærte, faglærte og korte uddannelser 169 

 Faggrupper fra omsorgsfag (pædagog/lærer/sygeplejersker/SSA mv) 170 

 Med en grøn profil 171 

 Ansatte i den private sektor 172 

 Danskere med anden etnisk baggrund 173 

 Unge  174 

 Aktive fra folkelige bevægelser eller fagforeninger. 175 

 176 

Det er desuden vigtigt at sikre ligevægt mellem mænd og kvinder.  177 

Den er en vigtig prioritering at uddanne kandidater og kampagneledere, så de er godt klædt på til valgkampen, 178 

og at understøtte kandidaternes arbejde med at få en tydelig profil. De lokale kampagner understøttes gennem 179 

nationale kampagne dage, besøg fra partiformanden, idékatalog, hjælp til materialer og annoncer mv. 180 


