
Referat til Storkreds Sjællands Årsmøde 
lørdag den 19/3-2016 kl. 12.00-17.00

1. Valg af dirigent Jeppe Hauberg blev valgt
Jeppe konstaterede, at mødet var indkaldt med lovlig varsel.

2. Valg af stemmetællere og referent Som referent blev valgt: Armin Vauk
Som stemmetællere blev valgt:
Helle Celina - Roskilde
Dorthe - Korsør
Anton - Sorø

3. Afklaring af valgprocedure (2/3 flertal) Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal
De resterende valgprocedurer fungerer med alm. flertal.

4. Forslag om, at vedtægtsændringer, som 
vedtages i dag, gælder efter dette møde 
er afsluttet.

Forslaget blev vedtaget.

5. Bestyrelsens beretning Beretningens indhold
 Bestyrelsens opgaver gennem det sidste halve år.
 Arrangementer, som vi deltager i
 Udviklingen i storkredsen mht. lokalgrupper.
 Orientering om eksklusionssag (Referat af kort debat er skrevet ind

under "Evt.")
 Landsmøde 2016: Der er en del vedtægtsændringer på vej. Se 

mere på dialog.
 KV 17
 FT
 Valg af FT kandidater udskydes til september pga. kommende 

vedtægtsændringer.
Beretningen er taget til efterretning

Del af beretningen: Orientering vedr. 
eksklusionssag v. bestyrelsen

 Der blev gjort rede for sagsforløbet m. indkaldelse til dialogmøder 
m.m.

 Medlemmerne fik mulighed for at stille spørgsmål.
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Del af beretningen: Orientering vedr. 
eksklusionssag v. Morten Krohn

 Vedr. eksklusioner bør vi bruge en prof. konfliktmægler
 Morten Krohn: HB gjorde alt menneskelig mulig - til mødet med 

medlemmet var der ikke sket nogen som helst tilnærmelse til 
hinanden hhv. der blev ikke opnået enighed overhovedet. 

 Der bliver arbejdet på at indrette et konfliktråd, som kan håndtere 
den slags sager. Mere til Alternativets årsmøde.

6. Lokalkredsenes beretning De forskellige lokalkredse gjorde rede for deres status mht. medlemstal, 
formalisering, aktiviteter og møder.

7. Fremlæggelse af regnskab 2015 og 
budget 2016 til godkendelse (alm. Flertal)

Jeppe fremlagde regnskabet for tiden fra september 15 / x-årsmøde og til 
d. 31.12.15
Regnskabet er taget til efterretning og godkendt.

Derefter fremlagde han til orientering om den nuværende bestyrelses 
tanker vedr. budgettet for 2016, herunder hvilke udgifter bestyrelsen 
forventer og planlægger at afholde. 

8. Ændringsforslag (2/3 flertal) Ændringsforslag jf. udsendte materiale vedr. 
 § 7 stk. 1: Vedtaget
 § 7 stk. 7: Vedtaget
 § 7 stk. 10: Ikke vedtaget

De resterende forslag trækkes af stiller
Se for øvrigt bilagene efter selve referatet.

9. Valg
1. Bestyrelse inkl. Min. 2 suppleanter
2. Valg af evt. ekstern revisor.
3. Valg af 2 repræsentanter til Politisk 

Forum alm. Flertal
(halvdelen af antal på valg + 1)

Selvskrevne medlemmer af bestyrelsen pga. kønskvotering:
Niels Poul Dreyer
Armin Vauk

Valgt derudover som bestyrelsesmedlemmer blev:
Lea Lie m. 45 stemmer
Ulla Munksgaard m. 32 stemmer
Tanja Schjellerup m. 27 stemmer

Valgt som suppleanter til bestyrelsen blev:
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Vivi Nordsted m. 26 stemmer er nu første suppleant
Janni O. Pippilotta Kreikenbohm m. 18 stemmer er nu anden suppleant
Ekstern revisor bliver ikke valgt

Valgt som Storkreds Sjællands PoFo repræsentanter:
Ruth Johnsen blev valgt m. 42 stemmer
Niels Poul Dreyer blev valgt m. 26 stemmer
Carsten E. Andersen fik 25 stemmer og blev ikke valgt.

10.Præsentation af folketingskandidat 
aspiranter

Der bliver ikke valgt FT-kandidater i dag, da der er ændringer i 
Alternativets vedtægter på vej, som ændrer processen.
Claus Jansson fortalte kort om baggrunden for sin kandidatur.

11.Evt.  Økonomiteam og fundraising-team bør være samme enhed.
 Ville det være en ide, at en del af bestyrelsen sidder i to år - en anden 

del sidder i et år? På den måde bliver der kontinuitet.
 Skal empati højre op i vores værdiliste?
 Kommende torsdag er der et møde i Åbenrå vedr. vedtægtsændringer.

Det er et åbent møde, hvis man vil bidrage, skal man dukke op.
 Man kan lave en sidevedtægt - allonge - som er et tillæg til 

vedtægten. Måske det var en ide at formalisere det?
 Første arbejdsmøde vedr. "Global politik" er kommende tirsdag - det 

skal føres videre i polaer i april i alle storkredse. Formålet er at udvikle
en overordnet vision for Alternativets globale politik.

Sted og dato: Sorø den 09/05-16

Referentens underskrift: Ordstyrerens underskrift:
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