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Ændringsforslag til landsledelsens udkast til arbejdsplan 
 
1. 
I Linje 7 foreslås ”skal” slettet og erstattet af ”vil”,  
 
Begrundelse: der ligger mere handling af egen vilje i ”vil” end i ”skal”. 
 
Stillet af SF Sorø 
 
2. 
I linje 16 efter ”kort sagt” foreslås indsat ” skal SF´s partiforeninger være det sted, hvor det er attraktivt at være, hvis 
man gerne vil forandre lokalt såvel som nationalt. ” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
3. 
Linje 17 foreslås ændret til ”Hvis man gerne vil forandre lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt. ” 
 
Begrundelse: ”lokalt såvel som nationalt” indeholder en begrænsning, som ikke stemmer overens med de niveauer, 
hvor SF arbejder politisk, det gør der imod ”lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt. ”   
 
Forslaget er stillet af SF Sorø 
 
4. 
I linje 18 efter ”efter fællesskab, ” foreslås indsat ” - der også giver mulighed for indflydelse” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
5. 
I linje 25 foreslås ”at blive regeringsparti” slettet og erstattet af ” at komme i opposition” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
6. 
Linje 28 foreslås ændret til ” Landsledelsen skal løbende følge og sikre virkeliggørelsen af arbejdsplanen” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
7. 
I linje 41 foreslås ”med fordel” slettet 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
8. 
I linje 58 foreslås nyt afsnit tilføjet ”Venskabspartiforeninger 
Partiforeninger skal have mulighed for at indgå venskab med en lignende partiforening ud fra antal medlemmer, 
geografi, udviklingspotentiale eller andre parametre. Venskabspartiforeninger kan dele brugbare guldkorn med 
hinanden og spare om medlemsaktiviteter, medlemshvervning eller politikudvikling. 
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Begrundelse: Udover lederuddannelser, dialogforummer og andre sparringsmuligheder, så vil det være godt at have 
en venskabspartiforening at spare med i det daglige. Det kan især være gavnligt for nye, uerfarne bestyrelser, men i 
lige så høj grad erfarne bestyrelser, der kan få nye input. 
Stillet af SF Viborg 
 
9. 
Linje 74 foreslås ”Uddanne i respektfuldt samarbejde og debatkultur og i håndtering af grænseoverskridende adfærd 
og sexisme. ” 
 
Begrundelse: Vi må først og fremmest have fokus på det, som kan forebygge grænseoverskridende adfærd og 
sexisme, men forekomme sidstnævnte skal vi kunne håndtere det. 
 
Stillet af SF Sorø 
 
10. 
I linje 79 foreslås ” at medlemmer forlader os” slettet og erstattet af ” og fastholde disse og det skal vi arbejde med 
på følgende måder” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
Linje 83 foreslås ændret til ” det kan f.eks. ske ved at formanden for partiforeningen kontakter det nye medlem” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
11. 
Linje 95 foreslås ændret til ” opmærksomme på, hvordan vi kan engagere medlemmer og sammen arbejde på 
tværs.” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
12. 
I linje 100 efter ”netværk” foreslås tilføjet ” indenfor et fælles politisk interessefelt, fælles fagområde eller for yngre 
politiske og organisatoriske talenter. ” 
 
Begrundelse: Der mangler netværksgrupper på tværs af partiforeninger for yngre medlemmer, der hverken har eller 
har haft en tilknytning til SFU og ikke har 10+ års medlemskab af SF bag sig, men som gerne vil gøre en forskel for 
partiet politisk eller organisatorisk. Her vil det være nemmere for de yngre medlemmer at netværke, sparre og 
idéudvikle med medlemmer, der er ligeværdige på SF anciennitet. 
 
Stillet af Mads Georgi, SF Viborg 
 
13. 
Linje 125 foreslås ændret til ”kontakte nye medlemmer” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
14. 
I linje 157 foreslås en ny pind indsat med følgende indhold "Landsledelsen skal arbejde med at sikre, at 
politikudviklingen også bliver til konkrete politiske forslag. I første omgang skal landsledelsen i samarbejde med SF's 
klima, miljø og naturudvalg lave en plan for, hvordan det grønne program kan bruges og være en del af partiets 
politiske arbejde." 
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Begrundelse: SF's grønne program har formuleret overordnede politiske sigtelinjer og en række konkrete forslag til 
SF’s grønne politik. Der ligger i programmet en masse spændende ting, som partiforeninger og folkevalgte kan følge 
op på og bruge til politikudvikling.  
SF’s politikudviklingsforløb bør i det hele taget bidrage til og udmøntes i konkret politik og aktiviteter. Dette kunne 
eksempelvis være ved at bidrage til formulering af mærkesager og politiske krav, politiske udspil, medlemsaktiviteter 
og skolingsforløb, og bruges som dialogsøgende aktiviteter såsom konferencer eller andre måder at komme i dialog 
med folk, folkebevægelser, interessenter mv. samt bidrage til målrettede kampagner og mediestrategier. For at 
styrke denne proces bør SF’s politikudviklingsforløb derfor følges op med at Landsledelsen sammen med de 
ansvarlige for forløbene, sammen lægger en plan for hvordan arbejdet kan bruges og være en del af partiets politiske 
arbejde. 
  
Stillet af SF's klima, miljø og naturudvalg, Marianne Bigum (formand), Torben Wandall, SF Aarhus, Niels Haxthausen, 
SF Lyngby, Gunner Poulsen, SF Varde, Karsten Filsø, SF Holstebro, Anja Rosengreen, SF Halsnæs, Jurjen de Boer, SF 
Slagelse, John Nordbo, SF Østerbro, Laila Lauridsen, SF Aarhus, Christian Ege, SF Indre by, Troels Stru Schmidt, SF 
Gladsaxe 
 
15. 
Linje 168 – 175 foreslås ændret til ” en mangfoldig liste af kandidater, hvorpå der indgår mennesker med forskellige 
baggrunde. ” 
 
Begrundelse: Ønsket om en nuanceret kandidatliste er positiv og understreger, at SF er partiet, der favner hele 
folket. I udkastet er opremset en liste over ønskelige egenskaber ved kandidater. Denne liste fremstår ekskluderende 
over for store dele af medlemsbasen, og er mangelfuld i forhold til minoriteter, der ikke er nævnt. Listen fremstår 
mere eller mindre tilfældigt sammensat. Ændringsforslaget korrigerer problemet og understreger, at forskelligheden 
blandt kandidaterne er det væsentlige ønske. 
 
Stillet af SF Valby 
 
16. 
Korrekturrettelser til redaktionsudvalget: 
 
Linje 7 der er et ”også” for meget og rettes til ”os” 
Linje 22 efter konsensus sættes et komma 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
 
 
 
 


