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Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 
09.05.2016 

Til stede: Lea Jannerup Lie, Armin Vauk, Niels Dreyer, Tanja Schellerup, Ulla Munksgaard 

 1  Valg af  

 1.1  Ordstyrer: Lea 

 1.2  og referent: Ulla 

 

 2  Konstituering af bestyrelsen  

 2.1  Forperson: Lea Jannerup Lie  

 2.2  Næstforperson: Tanja Schellerup 

 2.3  Kasserer: Ulla Munksgaard 

 2.4  Foreningen tegnes af formand Lea Jannerup Lie og kasserer Ulla Munksgaard. 

 

 3  Godkendelse af referat fra Årsmødet i Alternativet Storkreds Sjælland 19.03.2016 

Med justeringer blev referatet godkendt. Armin arkiverer referatet i Dropbox: 

Dropbox\Bestyrelsen for Storkreds Sjælland, 1. okt 2015\Årsmøder\Referater af Årsmøder 

 

 4  Underskrivning af nye vedtæger  

Bestyrelsen underskrev med billedlegitimation de på Årsmødet vedtagne vedtægter. 

 

 5  Mailadresser til bestyrelsesmedlemmer  

Lea sørger for, at Niels, Ulla og Vivi får en alternativ mail-adresse. 

Lea arbejder med at skifte Dropbox til Google Drev, men venter til alle er klar. 

 

 6  Update fra kasserer  

 6.1  Aktuelt budget for resten af 2016 blev vedtaget efter drøftelse og rettelser: 
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 6.2  Fordeling af penge til lokalforeninger: 

Det blev besluttet at tildele hver lokalkreds 5.000 kr. for resten af 2016. 

Lokalkredse, der har dannet forening og oprettet en foreningskonto får overført 

beløbet. 

Lokalkredse, der ikke har dannet forening, må ansøge Ulla om et beløb med 

angivelse af formål underskrevet af tre medlemmer af lokalkredsen. Efter 

godkendelse lægger lokalkredsen selv ud for betaling af det ansøgte beløb og får 

beløbet refunderet mod aflevering af bilag til Ulla. Alle former for refusion skal 

bruge dokumentet Skabelon til refusion, som lige nu ligger i dropbox/kassereren, 

men som nok skal over i googledrev. 

Ulla indkalder alle kasserere i Storkredsens bestyrelser til et møde om økonomi, 

banker og regnskabsførelser. Ulla tilbyder sig som ekstern revisor for alle 

lokalkredsforeninger. 

 6.3 Køb af 2 Roll-Ups og 7 plakater (Carsten Teichert, Lejre) 

  Det blev besluttet at købe PR-materialet (1.625 kr. incl. Moms) 

  Armin opbevarer PR-materialet. 

 6.4 Dækning af rejseudgifter 

Det blev besluttet at dække rejseomkostninger for bestyrelsesmedlemmer og PoFo 

medlemmer for det budgetterede beløb (samlet 32.400 kr.) i 2016.  

Skabelonen til refusion af rejeomkostninger ligger i Dropbox i Kassererens mappe 

og hedder Kørebog 2016. Den skal downloades, udfyldes og lægges som 

månedsregnskab ved udgangen af hver måned i mappen Kørselsregnskab i Dropbox i 

Kassererens mappe – så kigger kassereren og overfører beløbet. 

 6.5 Jannis ansøgning 

Jannis forespørgsel om støtte af deltageromkostninger for UFA'erne (pr. person 900,- 

til mad og materialer = 3 weekender) blev afvist med henvisning til budgettet. 

 

 7  Styr på kontaktpersoner jf. ønsket fra LS  

 7.1  Kontaktperson (landsorganisation) med adgang til mail: Lea og Tanja 

 7.2  Kommunikationsansvarlig (medlemskontakt) med adgang til mail. Lea og Tanja 

 7.3  Kontaktperson - politikudvikling (PoLa). Niels 

 

 8  Diverse tovholderroller  

 8.1  Nyhedsbrev – 1 gang om måneden: Lea  

Armin laver en skabelon til Nyhedsbrevet. 

 8.2  Opdatering af underside på alternativet.dk: Tanja 

 

Så sluttede mødet i god ro og orden. Følgende punkter blev udsat til næste møde, som finder sted 

som et skypemøde mandag d. 16. maj kl. 21:00. 

 

 

 

Referent Ulla Munksgaard 

http://alternativet.dk/
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Følgende punkter skal med i dagsordenen for næste møde mandag d. 16. maj kl. 21:00. 

 

Hvem er dagsordenansvarlig? 

1. Events (årsmøde efterår 2016 – bestyrelse samt FT-kandidater, årsmøde 2017, 

sommerfest?, efterårskur, 1 maj, 5. juni, skovens dag, biernes dag, pandekagedagen, 

andre 'mærkedage')  

2. Måske et FEST udvalg (fokuseret på ryste sammen for medlemmer) og et EVENT 

udvalg (til det der ikke kun er for medlemmer) 

a. RV17 (Vi skal have taget hul på regionsvalget der umiddelbart og indtil 

videre kommer næste år) 

b. KV17 (Rune har brug for at finde en der kan overtage (han er fyldt op med 

opgaver fra egen kreds), men vi skal have sendt mail ud til alle for at finde de 

interesserede, da listen desværre er blevet stjålet af idioterne, der generede 

Lea)  

c. FT tovholder (til kandidater og aspiranter)  

d. Tovholder på opbygning af idékatalog - evt. en opgave for PoFo/PoLa 

teamet? 

 

3. Hvordan forholder vi os til de kommende forslag til vedtægtsændringer om at 

FTkandidater ikke må sidde i bestyrelse? (Der står dog, at det skal overvejes, at give 

et års dispensation, så det først er gældende fra næste årsmøde 2017) Er der nogen, 

som kan give et kort resume over, hvad ændringerne kommer til at betyde? 

 

 Kort drøfte om, vi på fremtidig dagsorden skal have snak om evt. fælles 

Storkredslokale 

 Den kommende uddannelse der er på vej af bestyrelser, kandidater, pofo 

medlemmer etc. (behøves ikke drøftes i dag – blot til punkt til et kommende 

møde) 

 Opfølgning Årsmøde 19 marts 2016 ? 

 Vedtægter på diverse lokalkredser 

 Evt.  


