
   
  
Folketingskandidater til Sjællands Storkreds 
søges 

 
Kære Niels Poul Dreyer 

Godt nytår til alle - vi er nu 100 medlemmer i Sjællands Storkreds ! 

Tak til alle frivillige i storkredsen der gjorde weekendens stormøde i 
Roskilde for spidskandidater, hovedbestyrelse, storkredsbestyrelser, 
politisk forum og diverse udvalg til en kæmpe oplevelse for alle, hvor 
Alternativets valgkamp for alvor blev skudt igang. 
 
Alle medlemmer i storkredsen kan forvente, at blive ringe op af 
et  bestyrelsesmedlem inden for den næste uge - vi vil meget gerne 
lære jer at kende, og høre hvad i har mulighed for at bidrage med. 
Alle storkredse skal inden første marts 2015 have valgt lokale 
folketingskandidater i storkredsene. 

Vi mangler 4-5 frivillige, der vil hjælpe med det praktiske ved politisk 
laboratorium den 31. januar i Roskilde. 

Åbent bestyrelsesmøde 
27. januar 
Vi holder derfor et åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 
klokken 19-22 på INSP i Roskilde, Køgevej 4-6, 1. sal,  med 
orientering om valg, snak om forventninger og plads til at stille 
spørgsmål. 
Vi gennemgår også hovedbestyrelsens grundige oplæg til plan for 
valgkampen, og snakker om hvordan vi kan løfte opgaven lokalt som et 
team, hvor alle kan bidrage efter bedste evne, i samarbejde med den 
årsmødevalgte spidskandidat. Gode ideer til fokuspunkter og aktiviteter 
modtages med kyshånd. Send en mail til bestyrelsen hvis du ønsker at 
deltage i det åbne bestyrelsemøde og ønsker at få lidt mad med fra 19-
19.30. Pris 35 kr for mad. Tilmeld her. Hvis du deltager uden at spise 
så tilmeld dig her. Vi starter under alle omstændigheder snakken kl 19. 

Årsmødet skal udpege folketingskandidater inden 1. marts. 

Årsmøde den 28. februar 
kl 10.15 
Du indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Alternativet 
Sjællands Storkreds med bl.a. valg af folketingskandidater i 
storkredsen. 

Dagsorden for årsmødet: 

Tid og Sted 

27. januar: Åbent 
bestyrelsesmøde 
om valg og 
kandidatopstilling
Dato: 27. januar 2015 
Tid: 19:00- 22:00 
Sted: INSP Køgevej 4-6, 4000 
Roskilde - 1. sal 
Hvis du kommer og vil spise med kan 
du tilmelde dig her. - men ellers 
kommer du bare forbi!  

28. februar: Der 
indkaldes til 
Årsmøde i 
Sjællands 
Storkreds med 
valg af 
folketingskandi- 
dater 
Dato: 28. februar 2015 
Tid: 10:15- 14:00 
Sted: INSP Køgevej 4-6, 4000 
Roskilde 1.sal 

31. januar: 
Politisk 
laboratorium om 
den 4. sektor 
Dato: 31. januar 
Tid: 9:30- 13:30 
Sted: INSP Køgevej 4-6, 4000 
Roskilde 1.sal 
Hvis du bruger Facebook, kan du se 

http://alternativet.dk/
http://insp.dk/hvor
mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Jeg%20deltager%2027%2F1%20og%20vil%20gerne%20spise%20med.
mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Jeg%20deltager%2027%2F1%20uden%20at%20spise
mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Jeg%20deltager%2027%2F1%20og%20vil%20gerne%20spise%20med.
http://alternativet.dk/


1.Valg af dirigent. 

2.Valg af stemmetællere og referent. 

3.Bestyrelsens beretning for Storkredsen. 

4.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

5.Behandling af forslag fra medlemmer. 

a) Forslag fra bestyrelsen: Plan for den lokale valgkamp i Sjællands 
Storkreds. Fremlæggelse, debat og godkendelse 

b) Forslag til ændring af vedtægter for Alternativet Sjællands Storkreds 

6.Valg af: 
a) 5 personer til storkredsbestyrelse, samt minimum 2 suppleanter, 
som rangeres efter stemme antal 

b) Folketingskandidater, efter behov (skal gennemføres) 

 - orientering om valgregler til folketingsvalg 

 - valgte kandidater opstilles(jvnf. vedtægter) sideordnet  i alfabetisk 
rækkefølge 
-  vi skal beslutte hvem der opstilles og om alle kandidater skal 
opstilles i alle opstillingskredse i storkredsen - vi vil gerne at vi 
mindst opstiller 10-15 personer, så alle større lokalområder er 
repræsenteret på stemmesedlen med lokale kandidater. 

c) Regionsrådskandidater, efter behov (kan udsættes til næste 
årsmøde) 

d) Valg af ekstern revisor, efter behov 

e) Valg af repræsentanter til Politisk Forum (2 repræsentanter) 

7. Eventuelt. 

Politiske laboratorium 
om 4.sektor 
Over hele landet afholdes politiske laboratorier den 31. januar. 
Spidskandidat Rasmus Nordqvist og Magnus Haslebo inviterer til 
politisk laboratorium i Roskilde lørdag d. 31. januar 2015 fra kl. 9.30 til 
13.30. Det finder sted på INSP!, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde. 
 
Formålet med laboratoriet er at udvikle konkrete forslag til, hvordan vi 
politisk kan fremme og understøtte 4. sektor-virksomheder. Vi tror på, 
at den 4. sektor er helt central for udviklingen af et grønnere og gladere 
Danmark, og derfor er alle inviteret; fordi flere ved mere. 
 
4. sektor-virksomheder er en fællesbetegnelse for de virksomheder, 
der arbejder med flere bundlinjer og imellem de traditionelle skel 

mere og tilmelde dig begivenheden 
her! 

  

Yderligere 
information om til 
storkredsens 
årsmøde 
Der er følgende regler i vores lokale 
vedtægter §10 
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet 
på årsmødet, skal være fremsendt til 
sekretariatet (bestyrelsen) senest 4 
uger før mødets afholdelse. 
Stk. 5. Forslag skal være stillet af en 
gruppe på minimum tre medlemmer af 
Storkredsen. Dette skal fungere som 
en demokratisk kvalificeringsproces 
Stk. 6. Alle forslag udsendes til 
medlemmerne senest 2 uger før 
mødets afholdelse. 
Stk. 7. Medlemmer, der ønsker at 
kandidere til valg på årsmødet, skal 
meddele deres kandidatur senest 2 
uger før mødet. 

Medlemmer der ønsker at at opstille 
som storkredsens kandidater til 
folketingsvalget, skal derfor senest 2 
uger før årsmødet meddele dette til 
bestyrelsen på mail til 
storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

Husk at du skal have betalt 
kontingent for at kunne opstille til 
diverse valg og kunne deltage i 
afstemningerne. 

Forny medlemsskab her eller brug 
den mail der er udsendt 9. januar. 
Nogle, men ikke alle, har også fået en 
mail den 23. december. Der er 
mulighed for frivilligt at betale 
ekstrakontimgent. 20 % af kontingent 
går til os lokalt. 

Kender du folk der vil være medlem, 
så videresend denne mail. De kan 
melde sig ind her 

Da valg af folketingskandidater er det 
absolut vigtigste punkt på årsmødet 
opfordrer vi til at man lader være med 
at stille alt for mange andre forslag. Vi 
vil gerne give plads til at kandidaterne 

http://www.facebook.com/events/358160087641965/?ref_notif_type=plan_user_invited&source=1
http://www.facebook.com/events/358160087641965/?ref_notif_type=plan_user_invited&source=1
http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2014/11/Vedt%C3%A6gter-for-Storkreds-Sj%C3%A6lland-Alternativet.pdf
mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Forslag%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8de%20Alternativet%20Storkreds%20Sj%C3%A6lland
mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Kandidat%20til%20folketinget%20-%20sj%C3%A6llands%20storkreds&body=Hej%20Bestyrelse%0AJeg%20%C3%B8nsker%20at%20opstille%20til%20valget%20af%20Alternativets%20kandidater%20i%20Sj%C3%A6llands%20Storkreds.%0ANavn%3A%0A%0AAdresse%3A%0A%0A%0ATel%3A%0A%0AEmail%3A%0A%0A%0ABop%C3%A6lskommune%3A%0A%0A%0AJeg%20stiller%20op%20fordi%20%28frivilligt%29%3A%0A%0A%0AJeg%20arbejder%20med%3A%0A%0A%0AJeg%20er%20aktiv%20i%20mit%20lokalomr%C3%A5de%20med%3A%0A%0A%0AMere%3A%0A%0A
http://alternativet.dk/medlem/index
http://alternativet.dk/medlem/indmeldelse


mellem offentlig, privat og NGO. 4. sektor virksomheder bliver af 
mange – især internationalt – udråbt til at være fremtidens model for en 
mere bæredygtig samfundsudvikling, men på trods heraf møder de 
herhjemme mange komplekse udfordringer og problemstillinger. Det er 
ganske enkelt for svært at drive 4. sektor-virksomheder. 
 
Derfor er meget vigtigt for os, at så mange som muligt vil deltage, og vi 
håber, at du allerede nu vil sætte kryds i kalenderen. 
 
Programmet for dagen er som følger: 
o 9.30 – 10.00: Let Morgenmad 
o 10.00 – 10.20: Velkomst og introduktion til den 4. sektor ved Rasmus 
Nordqvist, Alternativets spidskandidat på Sjælland 
o 10.20 – 10.45: Oplæg ved Christina Bilde, talskvinde for Roskilde 
Festival 
o 10.45 – 11.10: Oplæg ved Kitte Wagner, direktør KBH+ Askovfonden 
o 11.10 – 11.25: Pause, kaffe, vand samt lidt fast 
o 11.25 – 12.30: Identificering af barrierer for den 4. sektor 
o 12.30 – 13.20: Udviklende arbejde, målsætning: 3-5 konkrete 
politiske forslag 
o 13.20 – 13.30: Opsamling og afsluttende kommentarer ved Rasmus 
Nordqvist 
 
Vi glæder os til at se jer alle til en spændende, dynamisk og mega 
løsningsorienteret dag. Vel mødt! 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Nordqvist 
Alternativets spidskandidat på Sjælland, ordfører for kunst og kultur, 
iværksætteri samt erhverv og handel 
 
Nyttige links: 
http://insp.dk/?q=hvor 
http://alternativet.dk/hvad-med-en-visionaer-erhvervspolitik/ 
http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps 

   

Kærlig hilsen 
Bestyrelsen Storkreds Sjælland, Alternativet 
storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

 

kan fortælle lidt om hvorfor de stiller 
op og hvem de er, så vi kan få en god 
snak. Vi vil også gerne at der bliver 
plads til en god snak om den 
kommende valgkamp. 

Se alle vores vedtægter her.  

  

Klik her for at afmelde nyhedsbrevet fra Storkreds Sjælland. 
 
Sendt på vegne af: 
Alternativet Sjællands Storkreds, 
Under Elmene 9 
2300 København S 
Denmark 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finsp.dk%2F%3Fq%3Dhvor&h=YAQHJcrZG&enc=AZP0reP_jPyhZC0Phm30eQtIBnhiFio4vNX4s4VcXndY5kjdb6veje_0WW9IV7zMhi8&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falternativet.dk%2Fhvad-med-en-visionaer-erhvervspolitik%2F&h=RAQHExQgP&enc=AZNXe6gY5I6_uLtAtIzOfwu7Okk60d_GsO4iU1JpRdjTwJFQCakuM7WTxG7Ddow9BRA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bcorporation.net%2Fwhat-are-b-corps&h=HAQH_Kth5&enc=AZOz2BnMismp0SI5DoI-229aMtK8Tjl1asw8V5OiRV-ZwxHWP_CIO-cK_csk4NdSpQg&s=1
mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Alternativet%20Sj%C3%A6llands%20Storkreds%20-%20medlems%20mail
http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2014/11/Vedt%C3%A6gter-for-Storkreds-Sj%C3%A6lland-Alternativet.pdf
http://alternativet.dk/?page=CiviCRM&q=civicrm/mailing/unsubscribe&reset=1&jid=84&qid=2633&h=d1d01997c71b3ea1
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		Kære Niels Poul Dreyer

Godt nytår til alle - vi er nu 100 medlemmer i Sjællands Storkreds !


Tak til alle frivillige i storkredsen der gjorde weekendens stormøde i Roskilde for spidskandidater, hovedbestyrelse, storkredsbestyrelser, politisk forum og diverse udvalg til en kæmpe oplevelse for alle, hvor Alternativets valgkamp for alvor blev skudt igang.

Alle medlemmer i storkredsen kan forvente, at blive ringe op af et  bestyrelsesmedlem inden for den næste uge - vi vil meget gerne lære jer at kende, og høre hvad i har mulighed for at bidrage med.
Alle storkredse skal inden første marts 2015 have valgt lokale folketingskandidater i storkredsene.


Vi mangler 4-5 frivillige, der vil hjælpe med det praktiske ved politisk laboratorium den 31. januar i Roskilde.


Åbent bestyrelsesmøde 27. januar


Vi holder derfor et åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar klokken 19-22 på INSP i Roskilde, Køgevej 4-6, 1. sal,  med orientering om valg, snak om forventninger og plads til at stille spørgsmål.
Vi gennemgår også hovedbestyrelsens grundige oplæg til plan for valgkampen, og snakker om hvordan vi kan løfte opgaven lokalt som et team, hvor alle kan bidrage efter bedste evne, i samarbejde med den årsmødevalgte spidskandidat. Gode ideer til fokuspunkter og aktiviteter modtages med kyshånd. Send en mail til bestyrelsen hvis du ønsker at deltage i det åbne bestyrelsemøde og ønsker at få lidt mad med fra 19-19.30. Pris 35 kr for mad. Tilmeld her. Hvis du deltager uden at spise så tilmeld dig her. Vi starter under alle omstændigheder snakken kl 19.


Årsmødet skal udpege folketingskandidater inden 1. marts.


Årsmøde den 28. februar kl 10.15


Du indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Sjællands Storkreds med bl.a. valg af folketingskandidater i storkredsen.


Dagsorden for årsmødet:

1.Valg af dirigent.


2.Valg af stemmetællere og referent.


3.Bestyrelsens beretning for Storkredsen.


4.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.


5.Behandling af forslag fra medlemmer.


a) Forslag fra bestyrelsen: Plan for den lokale valgkamp i Sjællands Storkreds. Fremlæggelse, debat og godkendelse


b) Forslag til ændring af vedtægter for Alternativet Sjællands Storkreds


6.Valg af:
a) 5 personer til storkredsbestyrelse, samt minimum 2 suppleanter, som rangeres efter stemme antal


b) Folketingskandidater, efter behov (skal gennemføres)


 - orientering om valgregler til folketingsvalg


 - valgte kandidater opstilles(jvnf. vedtægter) sideordnet  i alfabetisk rækkefølge
-  vi skal beslutte hvem der opstilles og om alle kandidater skal opstilles i alle opstillingskredse i storkredsen - vi vil gerne at vi mindst opstiller 10-15 personer, så alle større lokalområder er repræsenteret på stemmesedlen med lokale kandidater.


c) Regionsrådskandidater, efter behov (kan udsættes til næste årsmøde)


d) Valg af ekstern revisor, efter behov


e) Valg af repræsentanter til Politisk Forum (2 repræsentanter)


7. Eventuelt.


Politiske laboratorium om 4.sektor


Over hele landet afholdes politiske laboratorier den 31. januar.
Spidskandidat Rasmus Nordqvist og Magnus Haslebo inviterer til politisk laboratorium i Roskilde lørdag d. 31. januar 2015 fra kl. 9.30 til 13.30. Det finder sted på INSP!, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde.

Formålet med laboratoriet er at udvikle konkrete forslag til, hvordan vi politisk kan fremme og understøtte 4. sektor-virksomheder. Vi tror på, at den 4. sektor er helt central for udviklingen af et grønnere og gladere Danmark, og derfor er alle inviteret; fordi flere ved mere.

4. sektor-virksomheder er en fællesbetegnelse for de virksomheder, der arbejder med flere bundlinjer og imellem de traditionelle skel mellem offentlig, privat og NGO. 4. sektor virksomheder bliver af mange – især internationalt – udråbt til at være fremtidens model for en mere bæredygtig samfundsudvikling, men på trods heraf møder de herhjemme mange komplekse udfordringer og problemstillinger. Det er ganske enkelt for svært at drive 4. sektor-virksomheder.

Derfor er meget vigtigt for os, at så mange som muligt vil deltage, og vi håber, at du allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.

Programmet for dagen er som følger:
o 9.30 – 10.00: Let Morgenmad
o 10.00 – 10.20: Velkomst og introduktion til den 4. sektor ved Rasmus Nordqvist, Alternativets spidskandidat på Sjælland
o 10.20 – 10.45: Oplæg ved Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival
o 10.45 – 11.10: Oplæg ved Kitte Wagner, direktør KBH+ Askovfonden
o 11.10 – 11.25: Pause, kaffe, vand samt lidt fast
o 11.25 – 12.30: Identificering af barrierer for den 4. sektor
o 12.30 – 13.20: Udviklende arbejde, målsætning: 3-5 konkrete politiske forslag
o 13.20 – 13.30: Opsamling og afsluttende kommentarer ved Rasmus Nordqvist

Vi glæder os til at se jer alle til en spændende, dynamisk og mega løsningsorienteret dag. Vel mødt!

Med venlig hilsen
Rasmus Nordqvist
Alternativets spidskandidat på Sjælland, ordfører for kunst og kultur, iværksætteri samt erhverv og handel

Nyttige links:
http://insp.dk/?q=hvor
http://alternativet.dk/hvad-med-en-visionaer-erhvervspolitik/
http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps

  


Kærlig hilsen
Bestyrelsen Storkreds Sjælland, Alternativet
storkreds.sjaelland@alternativet.dk



		Tid og Sted

27. januar: Åbent bestyrelsesmøde om valg og kandidatopstilling


Dato: 27. januar 2015
Tid: 19:00- 22:00
Sted: INSP Køgevej 4-6, 4000 Roskilde - 1. sal
Hvis du kommer og vil spise med kan du tilmelde dig her. - men ellers kommer du bare forbi! 


28. februar: Der indkaldes til Årsmøde i Sjællands Storkreds med valg af folketingskandi-
dater


Dato: 28. februar 2015
Tid: 10:15- 14:00
Sted: INSP Køgevej 4-6, 4000 Roskilde 1.sal


31. januar: Politisk laboratorium om den 4. sektor


Dato: 31. januar
Tid: 9:30- 13:30
Sted: INSP Køgevej 4-6, 4000 Roskilde 1.sal
Hvis du bruger Facebook, kan du se mere og tilmelde dig begivenheden her!


 


Yderligere information om til storkredsens årsmøde


Der er følgende regler i vores lokale vedtægter §10
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til sekretariatet (bestyrelsen) senest 4 uger før mødets afholdelse.
Stk. 5. Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af Storkredsen. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces
Stk. 6. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse.
Stk. 7. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet.


Medlemmer der ønsker at at opstille som storkredsens kandidater til folketingsvalget, skal derfor senest 2 uger før årsmødet meddele dette til bestyrelsen på mail til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Husk at du skal have betalt kontingent for at kunne opstille til diverse valg og kunne deltage i afstemningerne.

Forny medlemsskab her eller brug den mail der er udsendt 9. januar. Nogle, men ikke alle, har også fået en mail den 23. december. Der er mulighed for frivilligt at betale ekstrakontimgent. 20 % af kontingent går til os lokalt.


Kender du folk der vil være medlem, så videresend denne mail. De kan melde sig ind her

Da valg af folketingskandidater er det absolut vigtigste punkt på årsmødet opfordrer vi til at man lader være med at stille alt for mange andre forslag. Vi vil gerne give plads til at kandidaterne kan fortælle lidt om hvorfor de stiller op og hvem de er, så vi kan få en god snak. Vi vil også gerne at der bliver plads til en god snak om den kommende valgkamp.


Se alle vores vedtægter her.






		

		



		


Klik her for at afmelde nyhedsbrevet fra Storkreds Sjælland.

Sendt på vegne af:
Alternativet Sjællands Storkreds,


Under Elmene 9
2300 København S
Denmark







