
Referat af storkredsbestyrelsesmøde 23/10 
Bestyrelsen i Alternativet Østjyllands Storkreds afholdte bestyrelsesmøde den 23/10-2016 i lokalerne på 

Nørre Allé 86. 

Mads Damsgaard indtræder som fuldbyrdet bestyrelsesmedlem i Alternativet Østjyllands Storkreds, da 

Andreas Gram Frederichsen er udtrådt. 

Rollefordeling i bestyrelsen: 
Joan Halager-Dahm finder de gamle stillingsbeskrivelser frem til næste møde, så der er en grundigere 

beskrivelse af, hvad der ligger rollerne. 

 Medlemsansvarlig 

- Informering og inddragelse af medlemmer 

- Få flere medlemmer 

- Frivillige / bruge de ressourcer, vi har / AlleOs 

Joan Halager-Dam sidder som medlemsansvarlig i Storkredsen  

 Lokalansvarlig 

- Samlingskraft for lokalforeninger 

- Kommunikation og vidensdeling mellem lokalforeningerne 

- Arrangementsunderstøtter (kommunalvalg 2017 

Forpersonen er tovholder og Frederik Glerup er med 

 Kommunikationsansvarlig 

- Vores ansigt udadtil (nyhedsbreve) 

- Danne netværk med presse / presse i det hele taget 

- Sørgen for at lave skrivecaféer (åbne dem mere ud) / kommunikationsholdet gøres større 

- (Social) medie-strategi 

Ane Liebing er tovholder – Frederik og Joan leger med 

 Koordinator for POLA i Storkredsen 

- Hjælpe lokalforeningerne med at arrangere og arbejde med POLA’er. 

- Kontakt til POFO 

(Peder Flarup) 

 Kandidatudvalg (Folketinget, Region, EU) 

- (3 medlemmer valgt fra bestyrelsen + 1 fra hver lokalforening) 

- Kontakt til kandidaterne 

- Kvalificering/uddannelse 

- Et nyt opstillingsmøde 

For- og næstforperson samt Mads Damsgaard 

 POFO-repræsentant + suppleant 

- Aktiv på Dialog 

- Deltage i de POFO-møder, der bliver afholdt (omkring 3 om året) 

- Bindeled til storkredsbestyrelsen om politisk udvikling generelt 

- Arrangere visionsmøder i storkredsen med Jon 

Sarah Roued vælges som storkredsbestyrelsens repræsentant i POFO 

 

 



 

 

 

 

 KV17-ansvarlig 

- Hvordan kan vi bedst støtte lokalforeningerne i en valgkamp? 

- Hvordan udvikler lokalforeningerne kommunalpolitik? 

- Klæde lokalforeningerne på til kommunalvalgkamp 

- KV-inspirationsgruppe, hvor alle storkredsene er repræsenteret. Møderne er hver anden måned i 

Odense 

- Mangler gennemsigtighed i vidensdelingen 

Frederik Glerup er tovholder på dette område 

 Repræsentant i Rådgivningsbrættet 

- Hovedbestyrelsens rådgivningsorgan fra storkredsene 

Forpersonen sidder med her. 

Bestyrelsesweekend 
Bestyrelsen overvejer sommerhuset ved Lild Strand, men er åbne overfor andre forslag. 

Bestyrelsesweekenden drejer sig om, at storkredbestyrelsen har mulighed for at finde sig til rette og finde 

ud af, hvordan vi internt arbejder i bestyrelsen. Bestyrelsen udformer den nye forretningsorden på samme 

møde, og medlemmerne af bestyrelsen finder tættere sammen. Bestyrelsesweekenden bliver lagt den 7.-8. 

januar 2017. 

Status på projekter 
Vi venter at hører fra hovedbestyrelsen om crowd-funding for Kathrine, som gerne skal være en 

ansættelse. 

På folketingsvalgkampsmanualen er vi langt. De andre storkredse er lydhører, så vi viser dem 

projektbeskrivelsen, hvor de er skrevet ind i visionen. Kommunikationen fortsætter. 

Anders (kassereren) har opdaget mange ubetalte regninger. Han er i gang med at danne sig et overblik, og 

tager det med en lækker coolness. Anders har godt styr på det. 

Monike har haft måde med Aarhus lokalforening om overtagelse af lokalerne på NA86 – og lokalforeningen 

er positiv. Der er i gang med at overtage budgetter og driftspenge. Aarhus lokalforening overtager driften af 

lokalerne den 1. november 2016, men det er vigtigt at pointere, at alle lokalforeninger i Storkredsen har 

mulighed for at bruge lokalerne. 

Mødedatoer for kommende møder 
Torsdag den 10. november klokken 17.30-20.30. Kom frisk gerne med mad. 

Torsdag den 1. december klokken 17.30-20.30. Vi er i julestemning. 

Storkredsbestyrelsen ønsker at komme ud i hele storkredsen, så hvis du drivhus eller en tom lade, hvor vi 

kunne holde et møde, så meld gerne ind! Det kunne være sjovt og spændende med nogle nye, inspirerende 

rammer. 


