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Ref. Bestyrelsesmøde Alternativets Storkreds Sjælland 14. Okt. 

2015, hos Janni i Greve kl. 18.00-21.00 

 

1. Valg af referant og ordstyrer  

Referant: Janni 

Ordstyrer: Lea 

2. Siden sidst 

/  Armin:	Armin og Lea har lavet nyhedsbrev med indput fra Jeppe.	
/  Lea:		

- Lokal adgang til Civic? Evt. også skabelon, update på 
forskellige ting. Har fået opdateret hjemmesiden. 
- Workshop i systemet den 31/10. evt..  
- Det vælter ind med forespørgsler om forskellige ting.  
- Odsherred har sendt deres vedtægter frem til godkendelse + 
de har lavet et visionsarbejde.  
- Lejre holder kaffemøde den 22/11 kl. 14.00.  
- Holbæk holder møde 28/10 kl. 19-21.30.  
- Næstved holder møde 18/11 kl. 10.00.  
- Anbefaler lokalkredsene at ligge deres møder ind i kalenderen 
(måske senere årshjul).  
- Forespørgsel om vi har lyst til at få noget Pola om 
behandlingspsykiatri (Lars Kristensen fra Fyn) engang i det nye 
år. Han sidder i LAB (Landsforeningen for tidligere 
psykiatribrugere).  
- Pola om udvikling af bypolitik flyttet til den 29/10 – vi skal 
have fundet et sted (evt. Colorlove, Byens Hus i Roskilde). Gaba 
foreslår Carsten Berring kommer med, da han ved meget om 
det.  
- Lea mødtes med Rasmus. Han vil gerne efter valgtet være 
mere med ude, og få en klummeplads i vores nyhedsbrev. Han 
vil også gerne i det nye år, lave en række arrangementer hvor 
han kommer med ud og uddanner vores lokalafdelinger, så de 
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kan blive klædt på til det kommende kommunalvalg, skabe idéer 
og inspiration (2 ugentlige dage).  
- Journalist ringet hende op, for at høre om holdninger til 
Alternativets EU-politik. Svært forståeligt emne, vi har brug for 
at vide mere om hvorfor ”Ja, men”. Selvfølgelig kan vi udtale os 
som vi vil, men vi skal huske vores værdier og vores 
debatdogmer. Give hinanden en melding, hvis vi bliver kontaktet 
af journalister, så vi ved det, herunder også den politiske 
ledelse.	

/  Jeppe:	
- Har været hos Carsten i Fuglebjerg for at hente regnskabet. 
- Hvilket Cvr.nr. skal vi bruge? -> Lave vores eget forenings-
CVR  
– Jeppe undersøger nærmere med Sekretariatet.  

/  Tanja:	
- Generalforsamling i Faxe/Stevns d. 15/10.  

- Vedtægter mht. lokalkredse fra Næstved. I det står der, at det 

er lokalkredsene der skal vælge folketingskandidater. Det skal 

ændres. 

- Tanja skal til Pofo den 5/11 med Armin. 

/  Gaba:	
- Der er møde hver anden onsdag i Vordingborg (lige uger fra 

18.-20). 

 

3. Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den 01.10.15 

Godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært årsmøde d. 26.09.15 

Rettelse: Butik Color Love i stedet for Café Color Love. Godkendt. 
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5. Storkredsmøde d. 31.10. 

a. Hvem tager med?  

Lea, , Tanja, Armin, Gaba, Janni og Sascha. Jeppe usikker, 

melder tilbage. Sascha laver et oplæg. 

b. Fælles transport til Odense?  

Vi kører i en til to biler i samlet flok. 

	

6. Bestyrelsesopgaver og ansvarsområder (Jeppes liste) 

/  ”Beskrivelse af indtrædelse i storkredsen” Lea læser op fra den, 
herunder formål.	

/  Kommunikationsansvarlig i Storkreds Sjælland: Lea og Armin.	
/  Henrik og Mathilde skal ikke længere være administratorer på 

facebookgruppen Sjællands Storkreds.	
/  Koordinator Pola: Lokalkredsene kontakter den tilknyttede 

Storkredskontaktperson.	
/  Mobiliseringsansvarlige – Lea: finde nogen lokalt, spotte nogen 

ude i lokalkredsene til at finde frivillige og interessrede, for 
eksempel til at fundraise. 	

/  Have det her punkt “Bestyrelsesopgaver og ansvarsområder” 
fast til hver møde.	

/  Fordele lokalkredsene imellem os, så hver lokalkreds har en fast 
kontaktperson i Storkredsen (se punkt 8.d.). 	

/  Lea oploader kontaktpersoner til de enkelte lokalkredse.	
 

7. Kampagne vedr. Folkeafstemning 3. Dec. 

a. Kampagnen 20. Okt - kontakt til lokalkredse og facebookgrupper. 

/  Mails fra Stine – Lea har skrevet ud for at høre om der er nogen 
der gerne vil gå ud på gaden. Stine har i dag skrevet, at hun 
gerne vil have et sted hvor informationsmaterialet kan afleveres. 
Lave en afsteming ude på gaden. På det tidspunkt på dagen det 
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passer en. Få debatten og beslutningsprocessen ud. Det har 
været en uigennemsigtig proces bag lukkede døre, ikke 
demokratisk, men det skal det være. Forklare hvorfor vi i 
Alternativet også vil have asyl- og flygtningepolitikken med. 
Klæde de frivillige på til at gå ud på gaden.	

/  Janni laver et skriv til lokalkredsene og sender ud til alle i 
bestyrelsen for indput, når det er færdigt, skal det bruges til at 
sende en mail til alle de lokalansvarlige og på vores hver isærs 
lokalgruppers facebooksider (hvis de er lukkede, da det skal 
være en overraskelse)	

/  Tanja, Jeppe og Janni vil gerne lave arrangementer tisdag den 
20/10.	

/  Lea tager Soro/Ringsted og Holbæk Ifm. Event 20. Okt. i stedet 
for Armin.	

/  Flyercentral hos Janni, O. Kreikenbohm Tjørnelyparken 32, 2670 
Greve. Tilf. 26121003 – afhentning senest Mandag den 19/10 kl. 
20.00.	

 

b. Kampagneevents efter d. 20. Okt. 

/  Tanke at få MF-erne ud, der hvor det kan lade sig gøre, tættere 
på den 3. Dec. Frank fra Vordingborg? Vi har ikke hørt noget 
endnu, vi afventer.	

/  Jeppe og Sacha vil gerne I Roskilde.	
/  Torben Mariager har fra Anders Klomborg (RV) fået tilsendt en 

invitation til deltagelse i borgermøde på Sjælland (Morten Ulriks 
kontor), Holbæk vedr. Retsforbeholdene, hvor der skal være et 
panel, som koster 1000 kr. pr. Paneldeltager. Vi foreslår Rasmus 
tager ud. SF, Folkebevægelsen mod EU, Radikale Venstre, og LA 
deltager. Det lyder som et fuparrangement. Hvad skal pengene 
bruges til? Hvem arrangerer det? LO, så nej. Lea sender den 
videres til Rasmus. Ikke noget vi skal bruge midler på i 
Storkredsen.	

 

 

 



	Storkreds	Sjælland	

	

	

8. Arbejdsgrupper ift. lokalgrupper/-kredse. 

 

a. Hvem tager sig af hvilke lokalgrupper/-kredse?  

/  Oddsherred og Roskilde – Jeppe 
/  Kalundborg og Lejre – Sascha 
/  Holbæk og Sorø/Ringsted – Armin 
/  Slagelse – Lea 
/  Næstved og Faxe/Stevns – Tanja 
/  Køge og Greve/Solrød –Janni 
/  Vordingborg og Guldborgsund/Lolland - Gaba 

 

b. Tilbagemelinger fra lokalgrupper 

/  Lokalkredsene skal opfordres til at der vælges en kontaktperson 
fra hver gruppe/lokalbestyrelse – hver ansvarlige i storkredsen 
kontakter deres respektive lokalgrupper herom. 

/  Armin laver liste over lokalgrupper/-kredse inkl. de respektive 
gruppers kontaktpersoner, samt hvem i storkredsen som er 
kontaktperson/ansvarlig for hvilke lokalkredse/lokalgrupper. 

 

c. Medlemmer, som gerne vil være aktive ift. lokalgrupper 

/  Kompetence-/interessekartotek: Dem der er aktive allerede, har 
vi nogen som er grafikere, fundraising kompetencekartotek. Vi 
skal opfordre vores repsektive medlemsgrupper til at gå ind på 
deres medlemsprofil og skrive deres kompetencer ind, og sende 
en kopi til kontaktpersonen i storkredsen, så vi kan få den 
direkte dialog og se hvem der er aktive. Også interesseområder, 
polittiske interesseområder.Vi vil gerne vide hvad vi har af 
kompetencer, og interesseområder, specielt fordi vi så kan skabe 
grupper på tværs af lokalkredsene.  

/  Vi laver et overordnet Storkredskartotek, som de kan bruge ude 
i lokalkredsene. Tanja sætter tilbagemeldingerne fra medlemmer 
om kompetencer og interesseområder i system/kartotek. 
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/  Få med i nyhedsbrevet at der er medlemmer som gerne vil 
starte noget op. 

/  Vedtægter i lokalkredse. 
/  Storkreds står for folketing og regionskandidater og 

Europaparlimentet og lokalkredse står for kommunalkandidater. 
Jf. vedtægterne. 

/  Vi har hver især som kontaktpersoner ansvar for at finde ud af 
hvilke lokalkredse som har vedtægter og hvilke vedtægter, evt. 
om de er godkendte. 

/  Centralt har en tekst liggende, med principper/rammer. 
 

d. Hvordan kommer vi i gang? 

/  I forhold til forslag 6a til temaer mm. + forslag 6b – dette punkt 
er rykket til kommende møder 

 

9. Billeder til hjemmeside 

/  Brian Frandsen – billeder af alle storkredse og på sigt 
lokalkredsene. 

/  Vi fik taget billede af Storkredsgruppen. 
 

10. Eventuel 

a. Nyt fra kassereren, Jeppe 

/  Hvis der kommer forslag fra lokalgrupperne til os 
kontaktpersoner om arrangementer der koster penge, send det 
videre til kassereren, Jeppe. 

/  Jeppe vil gerne finde ud af procedurer omkring betaling. 
 

b. Columbia film - Vordingborg 

/  Skal vi støtte op om at den kan blive vist i et eller andet stort 
arrangement? Nej. 

/  Ungenetværket Roskilde laver arrangement med film fra You 
Tube, som kan gøres ganske gratis. 
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c. Events 

/  punktet rykkes til kommende møder 
 

d. COP 21 

/  punktet rykkes til kommende møder  
 

11. Forslag til punkter næste Møde Tirsdag d. 3. Nov. hos Lea 

/  Bestyrelsesopgaver og ansvarsområder (fast punkt) 	
/  Pofo proces 	

a. Der er lige afholdt pofo om dagpenge med meget få 

deltagere. Vi har vist ikke været aktive - det er der i det hele 

taget meget få, som har været. Hvad kan vi gøre 

fremadrettet. 

/  Nyt fra national team	

/  Hvordan kommer vi i gang med arbejdsgrupper/lokalkredse -
Maiken	

a. Hvordan kan vi få lokaliseret hvad der rør sig ude i 
kredsene, få indput. 

b. Hvordan får vi det trukket på Civics medlemsoplysninger.  
c. Hjælp og indput til igangsætterkoncept. Standard 

Storkredsvedtægter og lokalkredsvedtægter? 
d. Finde en strategi til at få de lokalområder som ikke er I 

gang – koncentreret indsats. For eksemple nogen projekter 
de… . 

e. Lokalkredsvedtæger 
f. Forslag til at opfordre lokalkredsene til at lave et 

visionsprogram, så de herigennem går ejerskab. 
g. Lokaleforeninger	-	Tanja,	kommunal	og	regionsvalg	-	Lea 

 

/  6b Henriks og Carstens forslag til vedtægtsændringer	
/  6a Jannies m.fl.s forslag – temaer til Storkredsbestyrelsen	
/  Diverse kommende valg	
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/  Kampagneevents efter d. 20. Okt. Ift. 3. December 
afstemningen	

/  Events 	
/  Nytårskur 	

– mm. evt. holde dem i kredse som er døde	
/  COP 21	

- lave events før selve dagen, en fredag eller lørdag. Kolber med 

vandmåling (f.eks en hel dags regn er faldet i x land). 
	

Mødet	sluttede	til	tiden	med	selvudløsende	gruppebillede	og	en	rigtig	god	stemning.	
		
	


