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 Forslag:  1 
 2 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes 3 møder i hver repræsentantskabsperiode, hvor 3 
medlemmerne har mulighed for at gå i dialog med repræsentanterne og kandidater til 4 
repræsentantskabet om aktuelle emner. Møderne kan arrangeres i samarbejde med regionerne. 5 
 6 
Begrundelse: 7 
 8 
Vores mål er, at vi som medlemmer oplever, at vi har indflydelse, og at de beslutninger, der bliver 9 
taget, sker på baggrund af medlemmernes erfaring og indsigt.  10 
 11 
Overvejelserne og idéudveksling startede i forbindelse med evalueringen af den politiske struktur 12 
forud for repræsentantskabsmødet i 2012. På samme repræsentantskabsmøde blev der ligeledes 13 
efterspurgt større åbenhed og medlemsinddragelse i foreningen. 14 
 15 
Kan vi gøre noget ved vores struktur og andre tiltag, så vi som organisation bliver endnu bedre til 16 
at bruge medlemmerne og inddrage deres erfaringer i foreningens arbejde? Hvordan gør vi 17 
inddragelse i den politiske proces mere naturlig og vedkommende?  Disse spørgsmål har længe 18 
været et omdrejningspunkt for mange debatter, som forslagsstillerne har deltaget i og overvejet 19 
med hinanden.  20 
 21 
For at opnå ovenstående er det nødvendigt, at det enkelte medlem kan gennemskue 22 
beslutningsprocesserne og har mulighed for at søge indflydelse også indenfor kortere 23 
tidshorisonter. Derfor er det vigtigt at gøre de politiske processer mere synlige, gøre valgene til 24 
politiske poster mere gennemskuelige samt kandidaternes holdninger tydeligere.  25 
 26 
Som middel til at opnå mere medlemsinddragelse er det vigtigt, at medlemmerne er klar over at 27 
repræsentantskabet er vores øverste besluttende myndighed og i endnu højere grad får mulighed 28 
for at kende holdninger hos kandidater i forbindelse med valg og hos de valgte repræsentanter.  29 


