Kommunikation
Mål





At udbrede kendskabet til Alternativets værdier - Mod, generøsitet,
gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati - til alle på Langeland
At give indsigt i partiafdelingens arbejdsgange, lokale politikudvikling og
beslutninger
At få flere medlemmer af afdelingen
At blive repræsenteret i Langeland Kommunalbestyrelse ved KV 21

Delmål: Borgere/medlemmer






forstår Alternativets mål med Langeland – at udvikle en social, økonomisk og
miljømæssigt bæredygtig ø.
søger flere informationer
deltager i møder/begivenheder, som vi arrangerer
melder sig ind og engagerer sig i Alternativet og valg til kommunalbestyrelse,
regionsråd og Folketing
stemmer på Alternativet

Værdier
 Vi er åbne, dialogsøgende og vores kommunikation er gennemsigtig
 Vi deler alt, der kan deles, med dem der har lyst
 Vi leverer så vidt muligt et svar på både negativ og positiv omtale
 Vi holder altid en venlig tone, vi skælder ikke ud, vi er konstruktive, troværdige
og anerkendende, og fremhæver helst det positive.
 Vores budskaber altid er funderet i Alternativets værdier.
 Hvis vi omtaler/forholder os til facts, altså tal og andre informationer, som kan
trykprøves, skal vi være sikre på, at de er rigtige.
 Vi kommunikerer i et letforståeligt sprog.

Kommunikation – ret og pligt
 Forperson og næstforperson tegner partiafdelingen udadtil – kun de to udtaler
sig på afdelingens vegne.
 Alle medlemmer må gerne ytre sig på skrift (debatindlæg, facebookopslag mv)
på partiafdelingens vegne, men indlæg skal forhåndsgodkendes af forperson
eller næstforperson.
 I øvrigt må alle medlemmer naturligvis ytre sig når som helst og hvor som helst
i skrift og tale på egne vegne – også som Alternativister.





Forpersonen udsender i samarbejde med næstforperson og sekretær mails
direkte til samtlige medlemmer efter behov. Alle medlemmer modtager i
forbindelse med åbne bestyrelsesmøder/medlemsmøder mail(s) med
indkaldelse/dagsorden og referat.
Bestyrelsen sammensætter en kommunikationsgruppe, som er administratorer
på hjemmeside, AlleOs og facebookgrupper/sider. Det er praktisk, hvis
forperson eller næstforperson er med i kommunikationsgruppen.

Debatdogmer
Vi gentager lige Alternativets seks debatdogmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper
Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er
Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter
Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl
Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med
Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås

