
Politisk  Forum  

Dette  skriv  beskriver,  hvordan  Alternativets  Politiske  Forum  (POFO)  fungerer  og  arbejder.  

    

Møderne  afholdes  fire  gange  om  året.    

    

For  at  sikre  en  dynamisk  mødekultur,  hvor  politik  er  i  centrum,  har  POFO  besluttet  at  afvikle  

møderne  og  behandle  indkomne  forslag  som  beskrevet  i  det  følgende.  

    

POFOs  rolle  og  POFO-medlemmernes  rolle  

POFO  er  ifølge  vedtægterne  det  ’øverste’  politiske  organ,  i  og  med  at  det  er  her  retningen  for  

politik  og  visioner  sættes,  hvorfor  medlemmerne  bestrider  et  meget  vigtigt  tillidshverv.  

    

Man  bliver  valgt,  som  de  gældende  vedtægter  beskriver  det.  

    

Det  er  vigtigt  at  alle  medlemmer  af  POFO:  

  

● kender  Alternativets  politiske  fundament  meget  indgående,  herunder  manifest,  

partiprogram,  debatdogmer  og  værdier  

● kender  Alternativets  organisatoriske  struktur,  vedtægter  og  hvordan  Alternativet  fungerer  

både  som  bevægelse,  organisation  og  politisk  parti  

● sætter  sig  ind  i  hvilke  politikområder,  der  allerede  er  udviklet  og  hvilke  som  har  været  

behandlet  i  POFO  før  man  selv  blev  valgt  ind,  men  som  kan  forventes  at  komme  til  senere  

behandling  i  POFO  

● husker  at  de  er  valgt  til  at  repræsentere  mange  mennesker  holdninger  og  værdier  og  

derfor  altid  stræber  efter  at  lave  den  politik  som  er  den  bedste  for  Alternativet,  Danmark  

og  verden  

● til  hver  en  tid  stræber  efter  at  bruge  værdier  og  debatdogmer  som  rettesnor  for  egen  

ageren  i  POFO  

● husker  at  har  man  egne  politiske  dagsordener,  skal  disse  aktiveres  gennem  

politikudviklingen  i  bl.a.  politiske  laboratorier  og  ikke  være  grundlag  for  arbejdet  i  POFO  

●    afsætter  tid  til  fysisk  fremmøde  på  søndagene  i  uge  4,  14,  36  og  46  

●    møder  velforberedte  op  til  møderne  

●    deltager  aktivt  i  mødeforberedelsen  online  

    

Online  mødeforberedelse  

Vi  ønsker  at  kunne  lægge  mest  mulig  energi  i  de  relevante  diskussioner  på  selve  POFO.  En  

forudsætning  herfor  er,  at  vi  alle  i  videst  muligt  omfang  deltager  i  den  digitale  del  af  

forberedelsen,  hvilket  ikke  bør  tage  så  lang  tid  for  den  enkelte.  

  

Online  mødeforberedelsen  består  af  to  faser:  “Dialog-fasen”  og  “Appgree-fasen”.  Fysiske  møder  i  

storkredsene  om  de  emner  der  er  til  debat  bør  lægges  under  Dialog-fasen,  idet  forslagsstillerne  

stadig  har  mulighed  for  at  ændre  ordlyden  af  forslaget  på  baggrund  af  det  input  de  modtager  

under  denne  fase.    



“Dialog-fasen”  

Varighed:  mindst  14  dage  (med  afslutning  14  dage  før  POFO)  

  

Senest  4  uger  inden  POFO  lægges  indkomne  forslag  på  dialog,  hvor  alle  kan  bidrage  med  

kommentarer.  

  

Målet  med  denne  fase  er   at  opkvalificere  forslagene  og  dermed  sikre  at  så  mange  vinkler  som  

muligt  belyses.    

  

i  dialog-fasen  forventes  det  af  dig  som  POFO-medlem  at:  

  

- du  sætter  dig  grundigt  ind  i  forslagene  

- du  læser  de  kommentarer  der  kommer  til  forslaget  

- du  er  synlig  og  deltager  i  debatten  på  dialog  

“Appgree-fasen”  

Varighed:  5  dage  (start  søndag  14  dage  før  POFO.  slut  fredag  9  dage  før  POFO)  

  

Under  Appgree-fasen  vil  du  skulle  gå  ind  på  den  lukkede  POFO-kanal  to  gange.  Vi  anbefaler,  at  alle  

POFO-medlemmer  lægger  2  x  en  halv  time  i  kalenderen  til  Appgree-fasen,  og  ser  det  som  en  del  

af  mødeforberedelsen.  

  

Målet  med  Appgree-fasen  er   at  få  et  overblik  over  de  vigtigste  holdninger  til  forslagene.  Dette  vil  
bl.a.  gøre  det  lettere  for  koordineringsudvalget  og  facilitatoren  at  lægge  en  relevant  dagsorden  

der  giver  tid  at  diskutere  de  centrale  diskussionsemner,  og  komme  hurtigt  over  de  hvorom  der  er  

stor  enighed.    

  

i  Appgree-fasen  forventes  det  af  dig  som  POFO-medlem  at:  

- du  overvejer  om  du  har  relevant  bidrag  til  forslagene  og  tilføjer  dem,  hvis  du  har  

- du  rater  de  indkomne  kommentarer  

- du  tilkendegiver  din  umiddelbare  holdning  til  forslagene  (for,  imod,  meget  stærkt  imod,  i  

tvivl).    

  

Som  nævnt  skal  alle  forbi  Appgree  to  gange:    

  

Første  gang  er  mellem  søndag  kl.  15  og  onsdag  kl.  15.    

Her  har  hvert  POFO-medlem  mulighed  for  at  komme  med  to  korte  holdninger  (max  400  tegn)  til  

hvert  forslaget  (en  om  hvad  man  generelt  synes  om  forslaget,  og  en  om  hvad  man  synes  er  den/de  

vigtigste  ulemper).  Du  vælger  selv  hvilke  forslag  du  har  lyst  til  at  komme  med  din  holdning  til,  og  

kan  evt.  godt  vælge  kun  at  svare  på  det  ene  af  spørgsmålene.    

Anden  gang  er  mellem  onsdag  kl.  15  til  fredag  kl.  10.    

Her  skal  alle  vurdere  en  række  af  de  holdninger  der  er  kommet  ind  ved  at  give  dem  1  til  5  stjerner.  

De  tre  højest  ratede  holdninger  i  hver  afstemning  vil  blive  brugt  aktivt  under  selve  POFO-mødet.  



Det  er  desuden  i  dette  tidsrum  muligt,  at  tilkendegiver  sin  umiddelbare  holdning  til  hvert  forslag  i  

en  multiple-choice-afstemning  på  Appgree  (for,  imod,  meget  stærkt  imod,  i  tvivl).  

  

Mødeafholdelse  

Møderne  er  rettet  mod  at  behandle  indkomne  politiske  visionsforslag,  samt  behandle  andre  sager,  

der  måtte  vedrøre  POFO.  

    

Møderne  afholdes  i  en  tone  af  gensidig  respekt  og  baseret  på  debatdogmerne.  

    

Behandling  af  indkomne  forslag  

Da  alle  POFO-medlemmer  har  læst  forslagene  både  før  og  efter  debatten  på  Dialog,  har  deltaget  i  

debatten  omkring  stillede  forslag  samt  tilkendegivet  deres  stemme  og  kommentarer  kan  

forslagene  inddeles  i  tre  kategorier:  

    

A:  Forslag  som  forventes  at  blive  vedtaget  med  mindst  80%,  med  mulighed  for  mindre  ændringer  

B:  Forslag  hvor  hverken  80%  umiddelbart  er  for  eller  80%  umiddelbart  er  imod  

C:  Forslag  hvor  80%  umiddelbart  er  imod  og  derfor  forventes  at  blive  forkastet  

    

A-forslag  

Behandles  uden  at  åbne  for  yderligere  diskussion,  dog  er  der  mulighed  for  at  ønske  mindre  

ændringer.  Forfatterne  til  de  tre  højest  ratede  ulemper  får  desuden  mulighed  for  på  1-2  minutter  

til  at  fortælle  hvad  ulempen  går  ud  på.  Herefter  får  forslagsstillerne  mulighed  for  kort  at  

svare/kommentere  på  ulemperne  (1-2  minutter  pr  svar).  Forslagsstillerne  kan  vælge  at  lade  et  af  

POFO-medlemmerne  svare  hvis  de  foretrækker  det.  Derefter  går  vi  direkte  til  afstemningen.  Hvis  

der  er  mere  en  80%  for  er  det  vedtaget.  Er  der  mellem  20%  og  80%  bliver  det  behandlet  som  et  

B-forslag,  og  hvis  der  eventuelt  ikke  er  tid  til  et  B-forslag  behandles  det  på  næste  POFO.  

    

B-forslag  

De  tre  højest  ratede  kommentarer  og  ulemper  fra  forhandlingen  på  Appgree  sætter  rammen  for  

en  grundig  diskussionen  af  forslaget,  fordi  disse  af  POFO-medlemmerne  er  valgt  som  de  vigtigste.  

    

C-forslag  

Forkastes  et  forslag  skal  POFO  give  en  kort  kvalificeret  begrundelse  herfor,  og  de  har  mulighed  for  

at  tage  udgangspunkt  i  begrundelser  som  allerede  er  fremkommet  på  Dialog.  

    

Stemmeafgivning  

● For  at  et  forslag  skal  kunne  vedtages  skal  mindst  80%  af  POFOs  medlemmer  stemme  for  

forslaget.  

● For  at  et  forslag  skal  kunne  forkastes  helt  skal  mindst  80%  af  POFOs  medlemmer  stemme  

imod  et  forslag.  

● Hvis  stemmefordelingen  fordeler  sig  med  mindre  end  80%  for  eller  imod,  nedsætter  POFO  

et  udvalg,  som  får  nogle  anbefalinger  med  fra  POFO  angående  hvad  der  skal  til  for  at  

forbedre  forslaget.  Udvalget  kan  godt  bestå  af  de  oprindelige  forslagsstillere  (evt.  med  

deltagelse  af  en  eller  flere  POFO-medlemmer).  Hvis  et  forslag  efter  bearbejdning  heller  

ikke  opnår  80%  tilslutning  på  næste  POFO,  kan  det  ikke  komme  videre,  før  der  er  blevet  

udviklet  mere  politik  på  området  i  et  Politisk  Laboratorie,  og  det  er  blevet  indarbejdet  i  



forslaget.  POFO  kan  også  vælge  at  “være  enige  om  vi  er  uenige”,  og  åbent  stå  ved  at  vi  har  

delte  holdninger  til  emne.    

    

Desuden  

Der  benyttes  Appgree  og  en  transmitteringskanal  på  møderne,  så  de  POFO-medlemmer,  som  er  

forhindret  i  at  deltage,  kan  lytte  med  og  deltage  i  afstemningen.  Der  kan  ikke  stemmes  ved  

fuldmagt  i  POFO.  

    

For  at  sikre  god  gejst  og  kreativitet  skal  alle  møder  indeholde  mindst  et  mindre  kunstnerisk  samt  

et  element  af  bevægelse.  

    

Møderne  tilrettelægges  af  koordinationsudvalget  og  ledes  som  udgangspunkt  af  den  

politikansvarlige  i  landssekretariatet  (LS).  For  detaljer  kan  du  læse  i  POFOs  spilleregler.  

    

Koordinationsudvalg  

Til  sammensætning  af  dagsorden  og  andre  administrativt  valg  omkring  POFO  nedsætter  POFO  et  

koordinationsudvalg  bestående  af  fire  POFO-medlemmer.  Se  hvordan  de  vælges  i  POFOs  

spilleregler  jfr.  herunder.  

    

Den  ansvarlige  for  politikudvikling  i  LS  er  stabsfunktionen  for  dette  udvalg.  

    

Spilleregler  

For  at  sikre  at  alle  kender  deadlines,  ved  hvornår  de  kan  forvente  dagsorden,  ved  hvem  der  g  ør  

hvad,  at  referater  godkendes  så  alle  medlemmer  kan  få  adgang  til  dem  osv.,  har  POFO  lavet  et  sæt  

spilleregler  for  POFO.  Spillereglerne  findes  i  et  separat  dokument.  

    

Gennemsigtighed  

Da  mødedatoerne  for  POFO  er  fastlagt  til  faste  uger  hvert  år  og  politikudviklingsprocessen  følger  

et  fastlagt  antal  dage,  kan  såvel  POFO  medlemmer  samt  andre  interesserede  medlemmer  altid  

vide  på  hvilke  datoer,  de  kan  forvente  at  finde  forslag  til  online  diskussion.  

    

Derfor  kan  man  også  lokalt  fastsætte  møder,  hvor  man  kan  mødes  og  diskuterer  forslagene  

offline,  hvis  man  har  lyst  til  det.  

    

    

Besluttet  af  medlemmerne  af  Alternativets  Politisk  Forum  

April,  2016.  

  

  

  

  


