
Alternativet – Politisk Forum  
 
POFO formelt 
POFO er vores øverste politiske organ og består af politisk ledelse, HB og 20 medlemmer valgt i storkredsene - 
to fra hver storkreds, hvor den ene vælges blandt menige medlemmer og den anden udpeges i 
storkredsbestyrelsen. 
 
POFOs vedtægtsgivende opgave er (§12, stk 1 og 2): 
 
“Politisk Forums opgave er at være et strategisk og politisk udviklingsforum.  
Politisk Forums opgave er derudover at skabe grundlag for det politiske arbejde.” 
 
I praksis betyder det, at de skal sikre at vores vedtagne politik ligger indenfor vores manifests og værdiers 
rammer og spiller sammen med den tidligere vedtagne politik. Hvis I gerne vil læse i detaljer, findes der en 
masse information i referat og bilag på wiki.alternativet.dk fra mødet 17/4/16. Der kan interesserede 
medlemmer også læse sig ind på stoffet.  
 
Det skal bemærkes at POFO arbejder med landspolitik og IKKE med lokalpolitik. Verificering af lokalpolitik skal 
man selv organisere lokalt. 
 
POFO er altså et meget vigtigt tillidshverv i partiet, og det er derfor vigtigt, at de som vil vælges forstår, hvad 
der følger med den rolle både i form af ansvar og indsats. 
 
POFO-medlemmer 
Der indkaldes kun de to faste POFO-medlemmer til møderne i POFO, og det er kun faste medlemmer af POFO, 
samt ansatte som støtter POFO som er en del af kommunikationen omkring POFO.  
 
De som vælges som suppleanter kan ikke deltage i møder ved afbud og indsuppleres kun, hvis et fast medlem 
udtræder permanent. Jeg ved, dette ramler sammen med en praksis, som nogle af jer tidligere har haft. 
 
Hvis et fast medlem er syg og ikke kan komme til POFO-mødet tilbydes det, at de kan deltage i afstemningerne 
på AppGree. 
 
Ansvaret i POFO 
Med ansvar er det vigtigt at forstå, at man kommer for at bidrage til at sikre at vi får den bedste politik for 
Alternativet, og dermed for at Alternativet kan bidrage til at gøre Danmark til det bedste land for verden. Intet 
mindre!! 
 
Hvis man har egne klare politiske kæpheste, hvilket er yderst fair at have i et politisk parti!!!, så er det en god 
idé at overveje om POFO er det rette forum. Måske er det bedre at lave politiske laboratorier eller stille op til 
Folketinget (der er snart kandidatvalg), regionsråd eller andet. Der har vi i den grad brug for folk med drive og 
dejlige værdibaserede holdninger. POFO er til gengæld ikke stedet, hvor indholdet i politik bliver udviklet, her 
ser man først politikkerne, når den er færdigudviklet.  
 



Som i ethvert tillidshverv betyder det, at man agerer som tillidsperson, og hvad det indebærer har I nok 
allerede snakke om derude, så det eneste jeg vil bemærke er at man, som i alle tillidshverv overalt i samfundet, 
er loyal overfor rollen og dem man udfylder rollen sammen med. Derfor går man som medlem af POFO ikke ud 
og starter diskussioner af arbejdet på kanaler, som ikke er POFO-kanaler. Behøver jeg at nævne at Facebook er 
et eksempel på en sådan kanal? 
 
POFO i praksis 
Mødefrekvensen er fire gange årligt. Nemlig søndage kl 11:00-18:00 i uge 4, 12/14 (for at ramme uden om 
påske), 36 og 46. Man skal som udgangspunkt regne med at møderne bliver i København eller Odense. Muligvis 
et enkelt i Århus. 
 
Desuden er der hvert år et weekendseminar for alle medlemmerne af POFO. 
 
Udover fremmøde disse fire søndage samt weekendseminaret skal man påregne, at man skal bruge tid og 
kræfter på følgende: 

 
• man skal læse alle materialer der bliver udsendt forud for møder i POFO 
• man forud for møderne deltager i afstemninger på AppGree  
• man skal løbende følger med på dialog, når der lægges ting op til diskussion 
• man skal kende den seneste version af vores partiprogram godt 
• og der er en forventning om at man tager initiativ til møder i sin storkreds, hvor man kan diskutere, de 

ting som lægges op på dialog, som man sammen kan komme med input til politikken på dialog (derfor 
skal man holde sig opdateres på hvornår dette sker) 

 
VIGTIGT: Det er meget vigtigt at bemærke at input fra medlemmerne i storkredsene ikke kan fremføres på 
møderne i POFO. Tidligere har flere haft denne praksis, men det er en arbejdsgang for sent i forhold til hvordan 
POFO fungere i dag. Det skal ske i processen, når noget ligger på dialog.  
 
Godt at vide, hvis nogen spørger 

• Politisk ledelse består af vores politiske leder, fem medlemmer fra Folketinget (Carolina, René, 
Josephine, Rasmus og Pernille) samt de seks byrådsmedlemmer. 

• Mellem møderne styres POFO af et koordinationsudvalg med en fra politisk ledelse (Uffe), en fra HB 
(Mathilde) og to valgt blandt storkredsmedlemmerne (Jon fra Århus og Jens-Peter fra Give). 

• Vi giver vegetarisk frokost, kaffe, te og snack til møderne. 
• Jeg yder støtte til koordinationsudvalget og faciliterer møderne i POFO (som tilrettelægges af 

koordinationsudvalget). Landssekretariatet sikre at der bliver taget referat, og alle referater bliver fra 
og april offentliggjort på nettet. 

• Vores politikbeslutningsproces er først vedtaget i april, så vi er stadig i den spændende indkøringsfase. 

 
 


