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Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos 

Jeppe kl. 19.00-21.00 

Dagsorden: 

 1  Valg af referent og ordstyrer  

 2  Velkommen til Birte fra Sekretariatet 

 3  Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den 14.10.15 

 4  Siden sidst  

 5  Storkredsmøde d. 31.10. – opsamling 

 6  Økonomi 

 7  Bestyrelsesopgaver og ansvarsområder (Jeppes liste) 

 8  Storkredsens vedtægter 

 9  Lokalafdelingernes vedtægter 

 10  Arbejdsgrupper ift. lokalgrupper/-kredse 

 11  Events 

 12  Eventuelt 

 13  Dato for næste møde 

  

Referat: 

 1  Valg af referent (Jeppe) og ordstyrer (Tanja) 

 2  Velkommen til Birte fra Sekretariatet  

 2.1  Birte er Sekretariatets koordinator for Storkreds Sjælland (Andre 
medarbejderes roller kan se her) – Spørgsmål og kommentarer bør 
primært foregå pr. mail  

 

 3  Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den 14.10.15 
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 3.1  Alle bedes læse referatet igennem snarest og melde tilbage til 
Lea pr. mail senest fredag med kommentarer, hvorefter Lea lægger 
det op på hjemmesiden. 

 

 4  Siden sidst  

 4.1  Der har været flere henvendelser vedr. enkelte personers 
Facebook kultur. Der blev diskuteret hvordan man skal forholde sig, 
og der blev besluttet at vi bør have en guide til håndtering af 
fremtidige lignende hændelser. Ingen konkret beslutning. Vi 
afventer resultat af den konkrete sag.  

 4.2  Naomi Kleins film ”This Changes Everything”, blev vist lørdag d. 
14/11 flere steder rundt i Storkredsen. Tankevækkende film – Se 
den! 

 4.3  ”Ja, Men” kampagnen: Det var generel enighed om at 
kampagnen var en lidt flad fornemmelse. Der blev ikke rigtig fulgt 
op, og vi nåede aldrig rigtig at se hvad hovedformålet var. Birte 
tager feedback med tilbage til sekretariatet. 

 4.4  PoFo 15/11 (Tanja og Armin deltog). Se forslag på dialog. Der 
var enighed blandt mange af deltagerne at det ikke var en særlig 
god proces og nogle gange endda dårlig stemning. Der blev ikke 
lyttet og debatdogmer blev ikke overholdt. Der er behov for at PoFo 
processen bliver taget op til genovervejelse. Der blev dannet en 
PoFo evalueringsgruppe, hvor bl.a. Tanja er med. – Næste PoFo er 
31/1, 2016. 

 4.5  Kommunikation udadtil: Lea og Armin koordinerer hvem der 
håndterer henvendelser fra medlemmer 

 5  Storkredsmøde d. 31.10. – opsamling 

 5.1  Det var sjovt at mødes. Også her kom debatdogmerne på prøve! 
Og der er plads til forbedringer i de demokratiske processer.  

 5.2  Christine fra Sekretariatet har efterlyst storkredsansvarlige (Lea 
og Armin er valgt). Vi har i år fået 20.000,- pr. storkreds. Der 
kommer flere næste år J (500.000 fordelt på alle storkredse). 
Enighed om at det er i orden at Kbh får særbehandling (Kbh har p.t. 
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~3000 medlemmer). Masser af feedback til hvordan de skal 
fordeles. Vi afventer Sekretariatets forslag til næste årsmøde  

 

 6  Økonomi 

 6.1  Formalia jf. Jeppes mail – Alle de nødvendige underskrifter 
blev lavet. Jeppe sender dokumenter til Merkur i morgen! 

 6.2  Økonomi til lokalafdelingerne: Jeppe informerer 
Vordingborg lokalkreds (Frank) vedr. forløb om økonomi til 
lokalforeninger hvorfor vi er forsinket.  

 6.3  Jeppe skriver et par linjer til nyhedsbrev vedr. økonomi.  

 6.4  Lea fortalte om Kampagnematerialer (Plakat med 
manifest, klistermærker, roll-up plakat) til brug ved større 
arrangementer som de har inde i Kattesundet. – Grafikken bliver 
sendt til Lea, men Birte undersøger om evt. storkøbsfordele så vi 
kan koordinerer med de andre storkredse. 

 

 7  Bestyrelsesopgaver og ansvarsområder (Jeppes liste) 

 7.1  Udskudt 

 

 8  Storkredsens vedtægter 

 8.1  Konkrete ting, som vi bør lave om snarest? 

 8.2  Input fra x-årsmødet? 

Dette punkt bør prioriteres til næste gang! Det er en stor 
mundfuld og bør forberedes grundigt. (Vedtægterne vedhæftes 
dette referat)   

 9  Lokalafdelingernes vedtægter 

 9.1  Kan vi anbefale brug af standardvedtægter (plus et 
visionspunkt) til lokalafdelingerne, for at lette etableringsfasen? 
Sascha og Jeppe mødes på torsdag d. 19/11 og laver et 
”summary”. Lea sender Odsherreds vedtægter til Sascha og Jeppe. 
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 10  Arbejdsgrupper ift. lokalgrupper/-kredse 

Status på de forskellige kredse – tilføjelser til vores liste  

 10.1  Roskilde: Roskilde holder møde torsdag d. 19/11, hvor en 
stiftende generalforsamling skal planlægges. Der er flere der gerne vil 
træde ind i en bestyrelse J. Janni deltager. 

 10.2  Odsherred – lokalvedtægter, Lea sender vedtægter til Jeppe. 

 10.3  Holbæk – Kaffemøde d. 28/10. 

 10.4  Lejre – Kaffemøde i Hvalsø d. 22/11, Sascha deltager 

 10.5  Sorø/Ringsted: Der er ikke noget konkret under opsejling, 
men Hallingelille er en hård kerne af Alternativister.   

 10.6  Slagelse: Julefrokost 19/12. ikke nogen konkret lokalforening – 
endnu… 

 10.7  Kalundborg: Rasmus (nyt medlem) vil gerne starte en 
lokalforening op.  

 10.8  Næstved – møde d. 18/11 hos Carsten Berring (Tanja deltager)  

 10.9  Fakse/Stevns: Bestyrelse dannet  

 10.10  Guldborgsund bestyrelse er dannet (Ikke Lolland) 

 10.11  Greve/Solrød: eksisterer, men har ingen vedtægter (Møde 
18/11) 

 10.12  Køge: ingen reaktioner. Janni vil gerne overgive Køge til 
en anden   

 10.13  Lolland: Sascha overtager Lolland 

 10.14  Vordingborg: Det kører! 

 10.15  Workshop for lokalforeningerne til Januar (Nytårsfrokost?) – 
Armin, Lotte og Sascha arrangerer. (inkluder i nyhedsbrevet!) Send 
nogle ord til Birte 

 10.16  Hvordan kommer vi bedst i gang med at aktivere nye 
grupper? Evt. intromøder inspireret af Rasmus Bahnsen i 
Kattesundet. 

 10.17  Janni savner handling (færre ord ;-) – Kan vi ikke ha’ en 
arbejdsdag/længere mødedag, hvor vi tager arbejdstøjet på. Planlæg 
aktiviteter frem for vedtægter. – Ingen beslutning. 
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 11  Events/arrangementer 

 11.1  EU afstemning 3/12-2015 – Vallekille-Hørve arrangement 
d. 25/11. Tilskud til transport? Lea afventer interesse fra 
medlemmer via Biletto (evt. brug af Periscope/Twitter) Vi får 
2000,- i tilskud fra Nationalt team.  

 11.2  NOAH arrangement om Vedvarende Energi i Roskilde d. 
21. Tanja og Jeppe deltager. 

 12  Eventuelt 

 12.1  Nyhedsbrev (Sidste fra 13/10) Lea skal ha’ input. 

 12.2  Opdateret medlemsliste skal sendes rundt 

 12.3  Alternativets 2 års fødselsdag - blev ikke drøftet 

 12.4  Vi skal til at tænke i ordinært årsmøde til februar/marts. (Lea, 

Tanja) – Lav også en årsplan/årshjul. 

 12.5  Visionsgruppe: Janni og Gaba. Jeppe sender Odsherreds 
visionspapir til dem 
 

 13  Dato for næste møde 

Lea laver en Doodle 

  

	


