Guide til oprettelse af Faglige
Netværk i Enhedslisten
Til medlemmer der påtager sig
opgaven at koordinere oprettelsen af
Faglige Netværk i Enhedslisten
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Introduktion
I Enhedslisten er der en beslutning om ‘dobbelt organisering’.
Det betyder, at man som medlem både bliver organiseret i
forhold til sit geografiske tilhørsforhold – i lokalafdelingen;
men også i forhold til hvilket fag og hvilken branche man
arbejder i – nemlig i et Fagligt Netværk.
Tanken er, at der skal opbygges og udvikles faglige netværk i
forhold til så mange forbund eller brancher som muligt, så de
enkelte medlemmer støttes i at opnå indflydelse og opbygge
kollektiver. Det gælder arbejdspladser, men også i
fagforeninger og forbund. Tanken er ligeledes, at de faglige
netværk skal bidrage til udvikling af politikker inden for
netværkenes brancheområder.

Introduktion
Oprettelsen af faglige netværk i Enhedslisten har til formål:
”…at sikre mulighed for, at der skabes netværk indenfor fag og /eller
brancheområder; så Enhedslistens medlemmer får direkte lejlighed
til at indgå i samarbejde og dialog med andre Enhedslistemedlemmer om udvikling af fag og/eller brancheområdet”
”…at sikre, der gennem netværket kan skabes kontakt til de enkelte
medlemmer af netværket med henblik på aktiviteter /kurser og
initiativer, der understøtter faglig og politisk bevægelse”
”…at organisere debatter og initiativer, der sikrer indflydelse i de
faglige organisationer inden for netværkets område”
”…at være med til sammen med partiets besluttende organer og
udvalg at udvikle Enhedslistens politik inden for netværkets område”

Introduktion
Et fagligt netværk står selv for sin egen udvikling, men kan støttes
heri fra FLU’s sekretariat og Landskontoret.
I denne guide kan du forhåbentligt finde støtte til de første skridt i
udviklingen af dit faglige netværk.

Faggrupper - Foren Jer!

Opbygningen af et Fagligt Netværk
– Dine første skridt
• Et fagligt netværk oprettes i samarbejde med Fagligt
Landsudvalg. Tag derfor kontakt til den faglige koordinator på
faglig@enhedslisten.dk
• Bliv oprettet i kartoteket og få adgang til alle Enhedslistens
medlemmer, som er registreret indenfor din faggruppe/branche
• Skriv et inviterende brev og send brevet ud som mail til de
registrerede inden for din faggruppe/branche
• Skriv en invitation til netværkets første og stiftende landsmøde
og send ud til alle registrerede inden for din faggruppe/branche

Opbygningen af et fagligt netværk
– Koordinationsgruppen
• Erfaringsmæssigt er det en forudsætning for etableringen af et
fagligt netværk, at der indledningsvis etableres en
koordinationsgruppe, som har ansvaret for at løbe processen i
gang og kan tage sig af arbejdet i netværket frem mod det
stiftende landsmøde.
• Koordinationsgruppen kan med fordel lave første udkast til en
arbejdsplan for netværket og præsentere/ debattere/vedtage
denne på det stiftende landsmøde.
• Koordinationsgruppen kan med fordel stå for kontakten til/være
repræsenteret i de af Enhedslistens politiske udvalg, der har
relevans for netværket.
• Der skal tilknyttes et medlem fra koordinationsgruppen til Fagligt
Landsudvalg.

Opbygningen af et fagligt netværk
- Andet
• Der skal registreres en netværkskoordinator for netværket, som
får adgang til kartotekets oplysninger vedrørende det aktuelle
netværk og deltager i erfaringsudvekslingsmøder med andre
netværkskoordinatorer.
• Netværket skal være repræsenteret ved Enhedslistens årlige
Faglige Landskonference.
• Der kan afholdes et årligt landsmøde i det faglige netværk, hvor
rejserefusion betales efter gældende regler. Se mere på
https://enhedslisten.dk/artikel/organisationsnyt-nye-reglerrejserefusion-74496
• Doodle er er godt planlægningsværktøj for enhver
koordinationsgruppe. Se mere på http://doodle.com/da/

Det første brev (forslag)
Sted/Dato
Kære Kammerat og Kollega
Dette er en invitation til dig om at blive en del af Enhedslistens Faglige Netværk for (faggruppe/branche).
I Enhedslisten er der taget beslutning om ‘dobbelt organisering’. Det betyder, at man som medlem både kan organisere sig i forhold til sit
geografiske tilhørsforhold – det vil sige i lokalafdelinger, men også i forhold til sit faglige/branchemæssige tilhørsforhold – nemlig i et Fagligt
Netværk.
I Enhedslisten er der registreret i alt XXXX (faggruppe/branche), fordelt med YYY på Sjælland, ZZZ på Fyn og ÆÆÆ i Jylland. Vi udgør
således et stort og kompetent videnskollektiv, som for det første kan bidrage til Enhedslistens arbejde inden for det (faggruppe/
branche)politiske område ,og for det andet kan bidrage til vores egen udvikling af en praksis, der stemmer overens med vores politiske
standpunkter i et kollektiv, der deler dem med os.
Indtil nu har vi - Enhedslistens (faggruppe/branche) - ikke mødtes og udvekslet (faggruppe/branche) faglige synspunkter, ligesom vi heller ikke
har haft et (faggruppe/branche) fagligt forum, hvor det har været muligt at debattere og formulere vigtige (faggruppe/branche)politiske
spørgsmål i relation til partiets politik. - Den mulighed har vi nu!
Forslaget herfra lyder derfor:
1.
Skal vi ikke afholde et landsmøde og starte Enhedslistens Faglige Netværk for (faggruppe/branche)?
2.
Skal vi ikke nedsætte en koordinationsgruppe?
3.
Skal vi ikke lave en fælles dagsorden til vores første landsmøde?
Hvis du kan svare Ja til ovenstående, så send mig en mail. Skriv gerne om det har fanget din interesse, om du har lyst til at bidrage aktivt i
oprettelsen af netværket og dine punkter til dagsordenen.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Kammeratlige hilsner
Navn
Titel
Telefonnummer

Mailadresse

Invitation til stiftende landsmøde (forslag)
Sted/Dato
Kære Kammerat og Kollega
Dette er en invitation til Enhedslistens Faglige Netværk for (faggruppe/branche) første og stiftende landsmøde
Landsmødet for Fagligt Netværk for (faggruppe/branche) afholdes d. (dato)
kl. (tidsrum)
på/i (sted)
Dagsorden for Landsmødet for Fagligt Netværk for (faggruppe/branche)
Punkt 1. Oplæg v. XXX (f.eks. Enhedslisterepræsentant fra Folketing/region/relevant udvalg) om temaet YYY
Punkt 2. Oplæg v. ZZZ (f.eks. ekstern interessent) om temaet ÆÆÆ
Osv. – herunder nedsættelse af koordinationsgruppe, aktuelle temaer/debatter for netværket, oprettelse af Facebookside el. andet som
dialogplatform, oplæg til arbejdsplan for det faglige netværk, årshjul for netværkets aktiviteter, oprettelse af lokalgrupper i regionerne,
orientering om relevante datoer for netværkets medlemmer f.eks. den faglige landskonference, orientering om tilknytning af SUF-medlemmer til
netværket, m.v.
Bemærk, at der ved deltagelse i landsmødet ydes rejserefusion efter gældende regler – kontakt netværkskoordinator XXX på
mail@adresse.dk
Kammeratlige hilsner
Netværkets koordinationsgruppe
XXX, YYY, ZZZ og ÆÆÆ

Arbejdsplan (forslag)
Mål 1:
Skabe et netværk, hvor folk fra vores fag/branche kan indgå i samarbejde og dialog med andre Enhedslistemedlemmer om udvikling af vores fag/branche
Handling 1:
I Netværket vil vi…..
Mål 2:
Skabe aktiviteter /kurser og initiativer, der understøtter faglig og politisk bevægelse
Handling 2:
I Netværket vil vi….
Mål 3:
Organisere debatter og initiativer, der sikrer indflydelse i de faglige organisationer inden for vores faglige område.
Handling 3:
I Netværket vil vi….
Mål 4:
Sammen med partiets besluttende organer og udvalg udvikle Enhedslistens politik inden for vores faglige område
Handling 4:
I Netværket vil vi…..

Kontakter
Anders Olesen (Faglig koordinator)
anders.o@enhedslisten.dk
Jacob Nicolaisen (IT, Kartoteksudvikling)
jacob@enhedslisten.dk
Mogens Elmer (Netværkskoordinator Lægernes Faglige Netværk)
elmer@dadlnet.dk
Julie Kordovsky (Netværkskoordinator Psykologernes Faglige
Netværk)
julie.kordovsky@gmail.com

