Alternativet – Roskilde lokalforening

Forslag til Kv17-initiativer
I forbindelse med det kommende kommunalvalg i 2017 og kommende folketingsvalg igangsætter vi
følgende aktiviteter her i foråret:

Kampagnegruppe
Vi opretter en kampagnegruppe med det formål at geare lokalforeningen til den bedst mulige håndtering af
kommende folketings- og kommunevalg, samt synlighed i lokalsamfundet når væsentlige begivenheder
kalder på lokale events.
Kampagnegruppen skal:







Sikre et godt samarbejde med pressen og overveje mulige pressestrategier.
Opbygge et lokal netværk af ressourcepersoner, der vil yde en særlig indsats i forbindelse med valg
(opsætning og nedtagning af plakater, stemme dørklokker, skrive artikler til lokalebladende, torve- og
gadekampagner etc.)
Designe plakater og foldere med lokalt indhold. Herunder aftaler om trykning m.v.
Organisere lokale debatter og events i forbindelse med valg og andre begivenheder
Vedligeholde kampagnehjemmesiden på vores lokale hjemmeside (når denne kommer til sommer) og
facebook.

Kampagnegruppen oprettes med mindst et medlem fra bestyrelsen, og hvem der blandt medlemmerne i
øvrigt måtte være interesseret.

Lokalpolitisk forum
Vi opretter et lokalpolitisk forum med det formål at få udviklet en lokalpolitisk indsatsplan for Alternativet i
Roskilde, og dermed et lokalpolitisk arbejdsgrundlag for de kommende folkevalgte og de arbejdsgrupper,
der skal danne backinggruppe for disse. Indsatsplanen kan også være en støtte for de arbejdsgrupper, der
arbejder med konkrete projekter eller politikområder. Det er vigtigt, at indsatsplanen er et dynamisk
værktøj, der primært hjælper os med at sætte fælles retning og gå efter de politiske mål, vi gerne vil nå.
Som udgangspunkt skal det lokalpolitiske forum nærlæser partiprogrammet med lokale briller og sætte
fokus på indholdet af en lokalpolitisk handleplan for Alternativet i Roskilde.
Lokalpolitisk forum skal sætte fokus på følgende temaer, som optakt til, at vi efteråret (oktober/november)
begynder opstillingen af egnede kandidater på baggrund af fælles prioriteringer og målsætninger:




Hvad ønsker vi at sætte øverst på den lokalpolitiske dagsorden?
Hvem kan vi involvere i lokalsamfundet i relation til indsatsområderne (både foreninger, organisationer,
virksomheder og privatpersoner)?
Hvilke projekter, initiativer og visioner (jf. den politiske radar) kan vi koble til, eller skubbe til bliver sat i
gang?

Herudover skal lokalpolitisk forum også få etableret et arbejdsgrundlag for samarbejdet mellem de
folkevalgte, backinggrupperne og bestyrelsen, så vi får det bredest muligt forankrede lokalpolitiske
engagement.
Det lokalpolitiske forum består af bestyrelsen, og hvem der blandt medlemmerne i øvrigt har lyst til at
medvirke til dette afklarende politiske arbejde.
På mødet den 28. april inviterer vi medlemmerne til at være med både i kampagnegruppen og lokalpolitisk
forum.
Forslag v. Martin

