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Referat fra Bestyrelsesmøde Storkreds Sjælland, 1. oktober, 2015,  Hos Armin, Sorø kl. 

18:00-22:00  

1. Valg af dirigent: Armin 

2. Valg af referent: Jeppe 

3. Forventningsafstemning – En kort runde for at høre nye og gamle bestyrelsesmedlemmers 

forventning til det kommende bestyrelsesarbejde. Generel enighed om at oprettelse af 

lokalforeninger samt støtte om lokale aktiviteter har høj prioritet. Desuden skal der styr på 

storkreds-organisationen, den interne kommunikation samt kommunikation mellem kredsene.   

 

4. Konstituering af ny bestyrelse. Valg af tillidsposter gik hurtigt og gnidningsfrit . Fordelingen 

blev: 

 Forperson: Lea 

 Næstforperson: Armin 

 Kasserer: Jeppe  

 Menige bestyrelsesmedlemmer: Gaba og Tanja 

 Suppleanter: Janni og Sascha 

 

5. Intern kommunikation, mødehyppighed, m.m. 

 Da vi ”kun” har ca fem måneder til de ordinære årsmøde var der enighed om at en gang 

pr måned er i underkanten. Vi starter op med bestyrelsesmøder hver 14. dag. Evt. med 

møder i mindre arbejdsgrupper samt evt. online Skype-møder. 

 Lea har oprettet en lukket bestyrelses-Facebookside 

 Det blev anbefalet at kigge på. www.wiki.alternativet.dk  der indeholder en masse 

relevante dokumenter og links vedr. organisation, bestyrelsesopgaver, årshjul m.m. 

Jeppe rundsender desuden kopi af bestyrelses ansvarsopgaver samt 

telefon/adresseliste.  

 Armin sender link til Dropbox rundt til lagring af dokumneter og filer 

 Enighed om at invitere Maiken fra sekretariatet til næste bestyrelsesmøde. Lea skriver 

 Lea tager til kontakt til Henrik Bundgård vedr. overdragelse af forpersonsopgaver 

(administrator rettigheder af Storkredsens Facebook side, central Alternativet-mail, 

medlemslister, Nyhedsbrevs-skabelon, IT system, …) og poster opslag om ny bestyrelse 

på Sjællands FB side. (Er gjort!) 

 Hvis der opstår behov for Storkredsens beslutning er det i orden med enighed pr. mail 

indenfor to dage. Ellers har forperson (Lea) og næstforperson (Armin) bestyrelsens 

opbakning til at beslutte. 

 Armin (med back-up fra Janni) forfatter nyhedsbreve. Alle bedes komme med input til 

Armin. Vi forsøger med et nyhedsbrev ca. hver 14. dag, hvis der er behov. 

 Til næste bestyrelsesmøde løber vi gennem andre bestyrlesesopgaver og fordeler 

ansvarsområder. Jeppe laver en liste og sender rundt. 

http://www.wiki.alternativet.dk/
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6. Referat fra Ekstraordinært Årsmøde lørdag d. 26. september i Vordingborg. 

Formatet er godkendt. Alle bedes meget gerne sende kommentarer til Armin, som så vil 

opdatere. Referatet skal rundsendes med første nyhedsbrev. 

Årsmødeansvarsområder mht. planlægning m.m. skal skærpes inden næste årsmøde. 

 

7. Politisk Forum 27. september  

Tanja og Niels Poul Dreyer deltog. 

Niels havde sendt et notat med observationer (tak Niels!) Tanja refererede: Færre end normalt. 

Skattepolitik + EU blev godkendt.  

Digitalt PoFo næste gang d. 11. oktober (En bæredygtig dagpengemodel - Se dialog: 

https://dialog.alternativet.dk/c/politisk-forum ) Armin og Tanja ”tager med”, hvilket betyder at 

de kan stemme digitalt. Næste fysiske PoFo 15/11 (Tanja vil meget gerne)  

Tanjas og Niels rejseudgifter dækkes fra sidste PoFo dækkes. 

Der er behov for at vi tager PoFo processen op til næste møde. 

 

8. Evt. 

 Årshjul/Fælleskalender- Tanja opdaterer. Lea checker om det er et alternativ til 

Alternativet.dk’s kalender.  

 Roskilde ungenetværk – Har forhørt sig om økonomisk støtte til leje af lokale. Vi støtter 

ikke da kommunens lokaler kan lånes gratis. Jeppe kontakter Roskilde ungenetværk. 

 Politisk Forum kandidater: Armin og Tanja er p.t. valgt, men der var enighed om at 

sende mere relevante personer afhængig af forslagene. 

 Kredsbestyrelsesmøde d. 31/10 i Århus. Kl. 10-20.- Alle deltager!  Bestyrelsen blev 

enige om at bekoste transport. Gaba finder en fornuftig transportmulighed  

 Arrangement i Folketinget fredag 2/10 kl. 9:00 på Christiansborg. Lea og Tanja deltager 

 Frivilligfest i Kattesundet lørdag d. 3/10: Lea og Armin deltager 

9. Næste møde: Onsdag d. 14. oktober hos Janni. (Vi skal huske at tage billede!!) 

 Forslag til punkter til næste møde: 

 PoFo process 

 Arbejdsgrupper (Lokaleforeninger - Tanja, kommunal og regionsvalg - Lea) 

 Kommende bestyrelsesarbejdsopgaver 

 COP21 

 

Mødet sluttet i god ro og orden – til tiden! - Og sikke en energi og engagement – Fedt!  

 

 
 

https://dialog.alternativet.dk/c/politisk-forum

