
Referat af storkredsbestyrelsesmøde 01/12 
Kultur/Kritik/Værdi-inspiration fra Friland 
På Friland har man arbejdet med, hvordan man kan få snakket om, at vi bare er mennesker, der forsøger at 

gøre det så godt man kan. Da der er mange mangfoldige mennesker med i både Friland og Alternativet, skal 

værdierne gerne kunne ses i alt det arbejde, vi forskelligt udformer - og vi skal italesætte, at vi alle sammen 

forsøger at gøre det bedste. 

At italesætte vores udfordringer på en konstruktiv måde. På Friland har man vedtaget et regelsæt for, 

hvordan man taler sammen. Vi må insistere på, at vi laver fejl - og det er helt okay. 

Flertallet må bevæge sig videre, og vi skal måske ikke altid opstille konsensus. 

Den 7. januar kommer til at handle om mange ting, men også hvordan vi internt arbejder i Alternativet. 

Økonomi/regnskab 
Storkredsbestyrelsen underskrev vedtægterne på mødet. På sidste møde besluttede vi at holde et 

regnskabsmøde, der kun har fokus på økonomi - her inviterer vi lokalforeningerne, så lokalforeningerne har 

medbestemmelse på, hvordan vi bruger pengene i Alternativet Østjyllands storkreds. 

Evaluering af Årsmøde / planlægning af næste Årsmøde 
(Møderne skal kommunikeres ordentligt ud - og være åbne for alle) 

Årsmødet skal lægges på et andet tidspunkt end september. Regnskabsåret skal gå pr. bestyrelsesesår. 

Joan vælger sig som tovholder - Andreas vil gerne hjælpe til. Mads vil gerne være ”vedtægtsmand”, som 

holder de to tovholdere i ørene ift. Opretholdelse af vedtægterne. 

KV17 - Godt begyndt er halvt i hegnet 
Nytårskur for alle de tillidsvalgte (men et åbent arrangement for alle vores medlemmer). Datoen for 

nytårskuren er 28. januar - 16-21. Skal man skabe stærke fællesskaber skal der være mad og musik. 

Frederik tager fat i alle lokalforeningsforpersonerne, for at få stablet så mange arrangementer med fokus 

på KV17 på benene. 

Frederik ringer til LS for at høre mere om valgkampsmateriale og en fælles kampagne. 

Aktiv vs. Frivillig 
Joan fokuserer på at organisere strømmen af frivillige til lokalforeningerne. 

Kan vi praktisk lave en ”buddy”-ordning, som hjælper nye medlemmer til at finde sig til rette i de nye 

fællesskaber? Joan arbejder sammen med lokalforeningerne for at finde ud af, hvordan vi bedst kan tage 

imod nye medlemmer. ”Jeg er grøn” badges. 

Vi skal måske finde nogle andre måder at skrive til på - deri også forskellen mellem aktiv og frivillig. Joan vil 

rigtig gerne i dialog med de frivillige - fordi det er svært at vide, i hvilken grad de ”nye” medlemmer ønsker 

at være frivillige. 

 



Status på FT-kandidater og kandidatudvalget 
Der er behov for en tovholder, der kan være primus motor på at afvikle møder og være med til at samle 

kandidaterne - derfor indtræder Andreas som tovholder for kandidatudvalget. 

Der blev også udtrykt behov for, at kandidatudvalget også skulle arbejde med at klæde de kommunale 

kandidater på. 


