
Bestyrelses møde for Østjyllands Storkreds d. 14 februar 2016 

Mødedeltagere: Astrid Carl, Ane Liebling, Tina Langhorn, Lior, Birgit Hageneier, Monike Sommer 

Ikke tilstede: Mikkel Pilgaard 

Mødeleder – Astrid Carl 

Referent – Monike Sommer 

Godkendelse af dagsorden - godkendt 

Godkendelse af referat (bilag 1) - godkendt 

Indgående indførsel af alle medlemmer i ”trello” af Ane. Trello vil fremover være vores 
projektstyringsprogram.  

Valg af næste dagsordensansvarlige – Astrid Carl  

Forslået ansættelse af Studentermedhjælper og kommunikationsperson (Birgit) – Vi diskuterer 
hvorvidt der skal ansættes to personer til 30 timers stilling til storkreds østjylland.  Vi diskuterer at 
betale for noget selv, og søge om resten af HB. En arbejdsgruppe skal nedsættes og konkretisere 
hvad er det for en stilling, hvad indeholder arbejdsopgaverne. 30 timers organisations blæksprutte. 
Plus en praktikant på 30 timer for Josephine. Vi ser det som en nødvendighed så vores frivillige 
ikke brænder ud. Medarbejderne skal sidde på Nørre Alle 86 i Aarhus. Vi taler om drømmen om at 
starte en 4.sektorvirksomhed på Nørre Alle – men ligger den til side i dette øjeblik.  Ansvarlige for 
at lave en stillingsbetegnelse og fremlægge på bestyrelsesmødet d. 13 marts: Astrid Carl og 
Monike Sommer.  

Behov for en ”provinsiel lokal politisk stilling fra LS” bliver diskuteret. En projektstilling der 
udelukkende kører KV´17 og er lønnet af LS sekretariatsmedarbejder – der bliver udtrykt tvivl om 
en lokalpolitisk LS medarbejder skal sættes op og søges om. Der udtrykkes tvivl om hvorvidt 
samarbejdet er muligt, eftersom man fysisk ikke sidder sammen med resten af LS i KBH. Der er 
snak om det er for sårbart at ansætte en i provinsen pt. Men beslutningen er at tage fat i Maj 
Baltzarsen og Nils og kommunikere behovet for en lokal politisk ansættelse i provinsen. Det ville 
være en stilling med evt. Et par dages arbejde i kbh og resten rundt i dk. En støtte funktion der 
tager ud og laver kanvas i storkredsene og lokalforeninger.  Vi er enige i at LS pt ikke er gode nok 
til at komme rundt i landet. Der er for stor tyngde i kbh – og vi ønsker dem mere ud i landet og 
binde sammen på tværs.  Der er forslag om at tage fat i de andre storkredse og høre om behovet.  
(evt. Tage fat i Mads Ole og kommunikere om behovet for at se en udviklings strategi der omfatter 
HELE landet med ansættelser). Tovholder på denne del er Birgit Hageneier  

Iflg. Storkredsens strategi og målsætning om at være ”selvfinansierende storkreds” i januar 2017 
diskuterer vi hvorledes dette kan lade sig gøre. Egenøkonomi – Lior har fremlagt hvorledes 
tankerne om 4. Sektor virksomhed er mulig i Nørre Allé. – kan vi udlodde det til medlemmerne og 
få visioner og ideer til det af vores medlems hjerter og hjerner. Ideen der bliver fremlagt i første 
omgang går ud på at lave en virksomhed på kommissionsplan. Samarbejde med andre 
bæredygtige virksomheder. Vi diskuterer at det er vigtigt at få flere virksomheds ideer om bord, 
førend vi træder det første skridt i den retning. Det er besluttet at Lior sammenfatter et par sider 
med formål, idé og budget mht denne virksomhed da vi ikke kan gennemskue i øjeblikket hvad 
virksomheden i sin essens skulle gå ud på. Det er besluttet at vi tager det med som punkt på 
næste dagsorden d. 14 marts. Hvilke arrangementer kan vi sætte op for at understøtte denne del 
af målsætningen? Tovholder: Lior 



Principper for budgettering (bilag 2, noter fra sidste diskussion) – Da Birgit har været nødsaget 
til at forlade mødet, beslutter vi os for at holde et ekstra ordinært bestyrelsesmøde indenfor 14 
dage. Så vi kan konstituere os som ny bestyrelse og vedtage princip disskusioner plus budget. 
Mødedatoen er d. 25 februar før eller efter mødet med Nis.  

Udarbejdelse af budget (se vedlagte budgetskabelon fra LS, bilag 3) – Udskudt til d. 25 februar 
(før eller efter mødet med Nis).  

Kriterier for tildeling af midler og udbetalingsforudsætninger – ansøgninger kommunikeres via 
Trello.  Men ellers afventer vi med at træffe beslutninger herom til d. 25 februar – vi skal have 
udarbejdet nogle retningslinier.  

Deltagelse af årets Pride i juni – skal vi have en stand (bilag 4) . Vi ønsker at være en del af 
Priden og nedsætte en arbejdsgruppe der kommer op med ideer til hvordan vi kommer til at være 
repræseneteret på priden. Ansvarsholdere er pt. Tina Langhorn og Astrid Carl at igangsætte 
arbejdet med det.  

Julius' ansøgning om 1000 kr plus transport til Ole Uggerby (bilag 5) – vi siger ja at vi maks vil 
betale 500 kr i transport med den baggrund at der skal udvikles en workshop omkring dette punkt, 
så det er en del af et større Alternativ arrangement. Ansvarlige er Lior og Julius 

Klimapola søger underskudsgaranti op til 1500 kr. (bilag 6) det er vedtaget at vi vil gå med of at vi 
dækker 75/25 % mht. Silkeborg lokalforening, da vi er storkreds og har væsentligt større budget. 
Det er aftalt at der bliver brugt 200,- på fb annoncering for at booste begivenheden. 

Dagslederne ønsker at købe elektronik udstyr ind til NA86 (bilag 7) – det er godkendt. 

Er der udgifter, der mangler at blive betalt efter KV17 og halvårsmødet? Mht KV’17 vi skal 
refundere det i storkredsen og derefter få dem refunderet af LS.  

Hvilke udgifter har vi i kikkerten? Input til økonomistyring – der er ikke uforudsete udgifter pt. Alt er 
med i budgettet der blev lagt.  

Bemandingsplan for bestyrelsen for Josephine-besøg – åbent Trello dokument. Hvor minimum ét 
bestyrelses medlem er nærværende. Arrangementerne skal være mere indholdsrige og politisk 
interessante. Komme med input på hvordan vi på østjysk plan kan påvirke landspolitiske 
beslutninger. Det skal være mere interessant at være en del af. Der bliver diskuteret hvorvidt der 
skal skrives en avis efter hvert arrangement. Fælles 

Bemandingsplan for alle større arrangementer i kredsen – klares på trello og tilføjes på 
kalenderen. Fælles 

Godkendelse af Alternativet Favrskovs vedtægter (bilag 8) – godkendt.  

FARVEL TIL ANE – ane har trukket sig som næstformand og medlem af storkreds bestyrelsen. 
Bestyrelsen rekonstituerer sig d. 25 februar.  

Status på daglig drift i NA86, deltagelse af dagsledere (Christian, Tommy og Anders deltager). 
Bestyrelsen udtrykker nødvendigheden af at vi er synlige i HELE storkredsen. Christian refererer at 
vi er kontaktbare for hele storkredsen. Mht. Kulturen i besvarelsen af mails og beskeder fra 
medlemmer m.m. skal det stadig kultiveres, men der er ved at blive rettet op på det. Dagslederne 
er ved at lave en tjekliste. De vil fra nu sende til hele bestyrelsen i storkredsen. 

De dagsansvarlige vil gerne arrangere events hver eneste gang de har en vagt.  Der er hver aften 
et arrangement – det behøver ikke at være store arrangementer.  Der bliver diskuteret hvor tidligt 
arrangementerne skal kommunikeres ud.  Bestyrelsen gør opmærksom på at lokalerne er for hele 



storkredsen, og vi opfordrer kreativiteten til hvordan vi kan aktivere vores medlemmer uden for 
Aarhus. Det er afgjort at arrangementer skal opsættes 14 dage forinden. 

Retningslinjer for brug af NA86 (bilag 9) Det er besluttet at der 1. ingen røg og damp er i lokalerne. 
2. Mht. Dyr – vi beslutter at tage hensyn til vores allergiker medlemmer og siger at dyr ikke er 
tilladt. Dog er der en undtagelse ved førerhunde. 3. Gadeoprydning skal på to do listen. 4. 
Dagsansvarlige skal lave tjekliste for når lokalerne bliver lånt ud. Minimum til hygiejne og rengøring 
efterfølgende. 5. Køkken oprydningsliste. 6. FB Østjylland skal være mere aktiv, evt. ved at poste 
opsalg fra alternativets opslag derinde også. 7. Find en plantepasser (har brug for en manual til at 
passe planter)  

Vedtægtsændringer i fht årsmøde 2015-beslutning set i relation til national proces samt evt. 
bestyrelsesudvidelses-årsmøde. Ved et ekstraordinært årsmøde skal der iflg vores vedtægter 
opstilles og vælges kandidater for folketinget, bestyrelsesmedlemmer samt laves 
vedtægtsændringer for at udvide bestyrelses antallet. Vi beslutter datoen d. 3 april kl. 14.00-17.30, 
dagsorden bliver udarbejdet af Astrid Carl og Monike – skal godkendes via Slack inden 
udsendelse.  Dagsorden skal godkendes d. 25 februar og udsendes til medlemmerne. 

Invitation til kandidat briefing aften, indkalde potentielle kandidater. Opsætte 2 arrangementer hvor 
vi ”tegner og fortæller”, med Josephine, Lars Pallesen og Monike/Birgit. Hvis du er interesseret i at 
være kandidat og opstille, kan det sættes op forinden ekstraordinært årsmøde. Lars Pallesen er i 
gang med at udarbejde plan. Tovholder Monike 

Bestyrelsesmedlemmers rolle – fælles (bilag 10) – udsat til d. 25 februar. 


