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Organisatorisk struktur i Broen til fremtiden 2020:

Fællesmøder
min. 2 gange årligt (alle medlemmer deltager)
Temaarbejdsgrupper
tovholdere udpeges af
Fællesmødet.
Rapporterer til
styregruppe

Vælger
Udpeger
Politikker og
aktiviteter

Styregruppe
(op til 12 personer - 2/3 faglige, 1/3 NGO’er)
Forperson delt mellem NGO/Faglige.
Mødes ca. 10 gange årligt

Sekretariatsgruppe
støtter sekretariatet og besættes fra
medlemsorganisationerne.

Sekretariatet
Koordinerer og har overblik
over aktiviteter

Talspersoner
Udpeges af Styregruppen.

Fællesmødet er Broen til fremtidens øverste myndighed. Hver organisation udpeger en kontaktperson, der
repræsenterer dem på fællesmøderne.
Hvert efterår efter Årskonferencen vælger Fællesmødet en Styregruppe bestående af op til 12 personer.
Som udgangspunkt vælges 1/3 blandt NGO’er og 2/3 blandt fagforbund. NGO’er og fagforbund koordinerer
hver især deres pladser, for at sikre alliancens bredde, så den er repræsentativt dækkende i forhold til de
deltagende organisationer hvad angår hovedorganisation, størrelse samt sektor/branche.
Efter behov indkalder Styregruppen til Fællesmøde - dog min. to gange årligt. På Fællesmødet kan alle
tilsluttede organisationer og foreninger deltage. Her besluttes alliancens aktiviteter inden for relevante
temaer. En årsplan med konkrete aktiviteter udformes og besluttes.
Styregruppen mødes efter behov (ca. 10 gange årligt) og har ansvaret for alliancens aktiviteter.
Styregruppen opererer inden for Broen til fremtidens grundlag. Det er Styregruppen, der udfolder det
fælles politiske grundlag, sikrer fremdrift i temagruppernes bidrag og arbejde, indkalder til møder,
koordinerer udtalelser til medierne og skaffer opbakning til alliancens grundlag og formål.
Styregruppen skal sikre, at eventuelle uenigheder om temaer og problemstillinger behandles på en saglig
og sober måde. Alliancens beslutninger bygger på konsensusprincippet og en anerkendelse af, at de
deltagende organisationer repræsenterer forskellige interesser og baglande. Dog må uenigheder og
diskussioner ikke føre til handlingslammelse. Særstandpunkter kan bedes indføjet i de politikpapirer, der
udvikles. Styregruppen er ansvarlig for, at processer inddrager alle relevante parter og at beslutninger er
forståelige og accepterede af alle.

Styregruppen vælger to forpersoner fordelt mellem NGO’er og de faglige organisationer og den udpeger
alliancens talspersoner. Inden for alliancens grundlag og vedtagne politikker sikrer Styregruppen, at
alliancen kan deltage i relevante politiske processer og debatter og mediemæssige dagsordner.
Der skal være enstemmighed om politiske udmeldinger. Hver organisation melder tilbage inden for 24
timer, når/hvis der udgår ekstern kommunikation fra Broen til Fremtiden.
Der udarbejdes lister med kontaktpersoner fra hver organisation, samt en liste med pressefolk, som kan
bruges i kommunikationsøjemed.
Styregruppen skal sikre, at de ressourcer alliancen råder over anvendes forsvarligt og alene til
sekretariatsbistand, vedtagne aktiviteter og fremme af alliancens grundlag og formål.
Det er ligeledes Styregruppens ansvar at sørge for, at alle referater, forslag og beslutninger er tilgængelige
for alle tilsluttede. Der aflægges regnskab over for Fællesmøder og alle økonomiske dispositioner og
transaktioner skal være tilgængelige for de tilsluttede.
Temagrupperne. Fællesmødet beslutter temagruppernes arbejdsområder og udpeger en ansvarlig
tovholder for hver gruppe. Temaarbejdsgrupperne udvikler og forbereder udkast til politikker og
aktiviteter. Ideer, politikker og forslag til konkrete indsatser fremlægges for Styregruppen.
Uenigheder og forbehold skal i vid udstrækning fremgå af de dokumenter, der udarbejdes af
temagrupperne. Sekretariatet bistår temagrupperne i deres arbejde, så vidt det er muligt.
Styregruppen er efterfølgende ansvarlig for at forberede relevante politikpapirer til drøftelse og beslutning
på Fællesmøder, samt at give tilbagemeldinger til temagrupper om aktiviteter.
Sekretariatsgruppen. En Sekretariatsgruppe udpeges af Styregruppen og fungerer som daglig
sparringspartnere for sekretariatet og er ansvarlig for forberedelser af styregruppens møder.
Sekretariatsgruppen mødes så vidt det er muligt og relevant i forhold til det aktuelle arbejde ugentligt.
Sekretariatet. Styregruppen bestemmer og prioriterer sekretariatets opgaver. Det er sekretariatets opgave
at koordinere og have overblik over alliancens aktiviteter.
Årskonference: Her inviteres alle lokale, regionale og landsdækkende organisationer som ønsker at bidrage
og som støtter op omkring Broen til fremtidens arbejde og grundlag. Det er en ”arbejdskonference”, hvor
inviterede bidrager med relevant ny viden og inspirerer til fremtidige aktiviteter og argumenterer for tiltag
og krav.
Medlemskab
Som medlemmer kan optages organisationer og foreninger, der arbejder med eller omkring grønne
klimaforbedringer lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt.
Kontingent til alliancen:
Organisationer og forbund/foreninger med mere en 25.000 medlemmer betaler 25.000,- om året
Organisationer og forbund/foreninger med under 25.000 medlemmer betaler 10.000,- om året
Organisationer og foreninger med under 5.000 medlemmer betaler 5.000,- om året.
Styregruppen kan, hvor relevant, optage organisationer/foreninger til et mindre kontingent eller uden.
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Lokalt medlemskab: For at nå ud i alle sektorer og alle niveauer i samfundet er lokalt engagement vigtigt
for Broen til fremtiden. Medlemskab for lokale og regionale organisationer er derfor også muligt.
Kontingent følger ikke ovenstående satser, når lokale organisationer er medlem af fagforbund, der allerede
tegner medlemskab af Broen til fremtiden. På grund af dette dobbelte medlemskab fastsættes
kontingentet af Styregruppen for hver organisation og vil så vidt muligt afspejle den givne organisations
størrelse og engagement. Lokalt medlemskab giver ikke stemmeret og giver ikke valgbarhed på
fællesmøder.
Foreninger med mere end 10.000 medlemmer betaler 10.000, - om året
Foreninger med mere end 5.000 medlemmer betaler 5.000, - om året
Foreninger med mere end 2.500 medlemmer betaler 2.500, - om året
Mindre foreninger betaler 500,- om året.
Yderligere medlemskab: For organisationer uden personligt medlemskab, eks. paraplyorganisationer,
fastsættes kontingentet af Styregruppen og vil afspejle den givne organisations størrelse og engagement.
Således besluttet på Fællesmøde den 19. maj 2020.

