Kriterier for aspiranter
Hovedstadens Radikale Venstre
2018-2019

Fmd.: Viktor Dylander
viktor@radikalehovedstaden.dk
1. næst.fmd.: Anne Eskildsen
alwe72@hotmail.com

Retningslinjer for

screening af aspiranter
med henblik på beslutning af
anbefalelsesværdighed af kandidaten
fra Kandidatudvalget op til et
opstillingsmøde/Årsmøde
Kriterier og proces for anbefalelsesværdighed for aspiranter, der søger om at blive
kandidater til Europaparlamentet, Folketinget, kommunaleeller regionale råd for Radikale Venstre.
Minimumskrav til spørgsmål
Kandidatudvalget skal som minimum udrede følgende
i en screeningsamtale med den enkelte aspirant:
• aspirantens realistiske mål for en succesfuld kampagne,
• aspirantens radikale politiske ståsted og forståelse for rollen som folkevalgt,
• aspirantens konkrete valgkampagneplaner,
• aspirantens medie-, kampagne- og debaterfaring,
• samt aspirantens planer for samarbejde med den lokale bydel og

Vælgerforeningens Kampagneudvalg.

Om samtalen
Samtalen forløber som en dialog mellem kandidaten og medlemmer af Kandidatudvalget.
Man må ikke have sine frivillige eller kampagnefolk med, men skal komme alene.
Der bliver ikke ført referat. Samtalen danner alene baggrund for Kandidatudvalgets
anbefaling/ikke-anbefaling af kandidaten.
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Samtalen er fortrolig og Kandidatudvalgets medlemmer er pålagt tavshedspligt.

At deltage/ikke deltage
Deltager man som kendt aspirant ikke i en individuel screeningsamtale, vil
Kandidatudvalget stille indgående screening-spørgsmål direkte på Årsmødet.
Det samme princip gør sig gældende for personer, der stiller op direkte på Årsmødet
uden at vi har forudgående kendskab til opstillingen (eller personen) og dermed ikke har
haft mulighed for screening,
fx fordi vedkommende ikke har stillet op på en bydelsgeneralforsamling.
Kommunikation til medlemmerne
Der skal inden screeningsamtalerne påbegyndes udsendes en separat meddelelse til alle
medlemmer pr. mail indeholdende Kandidatudvalgets tilrettede kriterier for aspiranter,
som skal indeholde minimumskravene. Meddelelsen skal offentliggøres ved det
førstkommende Møde i Storkredsen (Storkredsbestyrelsesmøde) og på Vælgerforeningens
hjemmeside.
Der skal efter screeningsamtalerne, og senest 14 dage før opstillingsmødets/Årsmødets
afholdelse, udsendes en separat meddelelse til alle medlemmer pr. mail indeholdende
Kandidatudvalgets endelige anbefalingsliste samt listen over ikke-anbefalede. I listen
over ikke-anbefalede inkluderes en skriftlig begrundelse. Meddelelsen skal offentliggøres
på Vælgerforeningens hjemmeside.

Mange hilsner
Viktor Dylander
Storkredsformand
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