
 

REFERAT FRA ALTERNATIVETS ÅRSMØDE 2016 
Odense 28.05.2016 

 
Referatet skal læses sammen med afstemningskataloget, hvori al information om 
afstemningerne fremgår. 
 
Antal tilmeldte deltagere: 652 
Antal elektronisk stemmeberettigede til valg af hovedbestyrelsen: 169 
 
Referenter: Kåre Wangel, Leni Midjord Shapira og Dea Busk 
Dirigenter: Jonas Kolby og Mariann Skovgaard 
 
DAGSORDEN: 

1. VALG AF DIRIGENTER, GODKENDELSE AF DAGSORDEN, VALG AF STEMMETÆLLERE OG 
REFERENTER, VEDTAGELSE AF SAMTALEMANIFEST 

2. HOVEDBESTYRELSENS BERETNING VED FORPERSON MAJ BALTZARSEN 
3. POLITISK BERETNING VED POLITISK LEDER UFFE ELBÆK 
4. DEBAT OM BERETNINGERNE 
5. BEHANDLING AF REGNSKAB OG VALG AF REVISOR 
6. BEHANDLING AF ØVRIGE FORSLAG - FØRSTE RUNDE 
7. BEHANDLING AF FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL 

VEDTÆGTERNE 
8. VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN 
9. BEHANDLING AF FORSLAG TIL MINIMUMSVEDTÆGTER FOR STORKREDSFORENINGER 

OG KOMMUNEFORENINGER 
10. BEHANDLING AF ØVRIGE FORSLAG - ANDEN RUNDE 
11. EVENTUELT 

 
1. VALG AF DIRIGENTER, GODKENDELSE AF DAGSORDEN, VALG AF STEMMETÆLLERE OG 

REFERENTER, VEDTAGELSE AF SAMTALEMANIFEST 
• Til dirigenter blev valgt: Jonas Kolby og Mariann Skovgaard 
• Dirigenterne igangsætter officielt Alternativets Årsmøde 2016 

o Dirigenterne konstaterer, at årsmødet er rettidigt indkaldt. 
o Dagsordenen godkendes. 

• Til stemmetællere blev valgt: Kristoffer Glavind, Ane Jette Thomsen, Mette Mitchell, 
Rasmus Foged Lauritzen, Fanny Broholm, Helge Uggerholdt, Leila Stockmar, Liane 
Pedersen, Mette Rahbek, Sanne Gutkin, Stine Holmgaard, Nikola Nedeljkovic, Hjalte 
Dalsgaard Møller, Niko Grünfeld, Matthew Daniali, Helena Udsen og Josefine 
Lykkegaard. 

• Til referenter blev valgt: Kåre Wangel, Leni Midjord Shapira og Dea Busk. 



 

• Samtalemanifestet vedtages uden kommentarer. 
 

2. HOVEDBESTYRELSENS BERETNING VED FORPERSON MAJ BALTZARSEN 
 

3. POLITISK BERETNING VED POLITISK LEDER UFFE ELBÆK 
 

4. DEBAT OM BERETNINGERNE 
• Begge beretninger godkendes. 

 
5. BEHANDLING AF REGNSKAB OG VALG AF REVISOR 

• Gennemgang v/ kasserer Erik Nielsen. 
o Regnskabet godkendes. 

• Valg af revisor.  
o Hovedbestyrelsen anbefaler genvalg af revisionsselskabet Actis Revisorer.  
o Actis Revisorer genvælges som revisor for Alternativet. 

 
6. BEHANDLING AF ØVRIGE FORSLAG - FØRSTE RUNDE 

 
Forslag # D: ‘Angående honorering af forperson og næstforperson i hovedbestyrelsen’  

• Josephine Fock (Motiverer forslaget): Det er vigtigt med en stærk hovedbestyrelse, som 
har ressourcer til at tænke strategisk og tage beslutninger, hvilket kræver en kæmpe 
indsats. 

• Alexandra Benedicte Collin (Taler for): Det er essentielt, at hovedbestyrelsen har tid til 
at engagere sig. Det er et kæmpe arbejde at være forperson, som kræver, at man er 
tilgængelig. 

• Troels Jakobsen (Taler imod): Taler er enig i forslaget, men det er problematisk, at 
timetallet er fastlagt, hvilket gør det ufleksibelt. Forslår, at hovedbestyrelsen aflønner 
afhængigt af behov og får regnskabet godkendt ved næste årsmøde. 

 
Forslaget vedtages uden stemmeoptælling. 
 

7. BEHANDLING AF FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL 
VEDTÆGTERNE 

 
Afstemning # 1 ‘Angående regler for partiskifte til Alternativet for folkevalgte fra andre 
partier’ 

• Theis Krarup Hansen (Stiller X): Det handler om troværdighed og bekæmpelse af 
politikerlede, hvilket sker når ens stemme skifter parti. Det skal vi ikke være en del af. 
Man stemmer på et specifikt parti og kandidatur. 



 

• Lena Brendstrup/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Grundloven siger, at folkevalgte har et 
personligt mandat. Derfor skal vi ikke blande os i, hvilket parti folkevalgte vil 
repræsentere.  

• Torsten Gejl (Taler for Y): Dem som har skiftet til os beriger Alternativet. Der skal være 
rum til, at folk finder ud af, at de hører hjemme et andet sted. 

• Ulla Sandbæk (Taler for Y): Man vælges for at udføre den gerning, som man af 
vælgerne har fået mandat til. Derfor skal det være muligt at skifte parti, hvis man i et 
andet parti bedre kan varetage de synspunkter, som man personligt er valgt på 
baggrund af. 

• Jan Nicolaisen (Taler for Y): Taler har selv skiftet til Alternativet for nyligt og mener, at 
demokratiet lever og ånder bedst, når partistrukturer ikke låser folk fast. 

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 3 ‘Angående mulighed for at forkaste digitale stemmer’ 
 

• Rolf Jackson (Stiller X): Der er stor usikkerhed ved digital afstemning. Forslaget er en 
nødbremse hvor digitale stemmer kan afvises, hvis deltagerne ønsker det. 

• Astrid Carl/vedtægtsudvalget (Stiller Y): I vedtægtsudvalget har det været diskuteret 
heftigt, men vi har ikke kunnet lande på et entydig forslag. 

• René Gade (Taler for Y): Det er et vigtigt problem at tage stilling til, og vi skal sikre os 
mod de problemer, der er ved digitale afstemninger. Men det er vigtigt, at vi kan 
inddrage medlemmer, som ikke kan deltage fysisk i årsmøder. 

 
Efter ønske fra salen bliver stemmerne optalt. 
 
Forslag Y har flertal med stemmeoptælling // stemmer for X: 169 stemmer for Y: 226 
 
 
Fabrizio D’Ottone kommenterer på samtalemanifestet: Det er unødvendigt med 
hovedbestyrelsens anbefaling, da det farver beslutningerne. Vi bør kun fremsætte fordele og 
ulemper. 
 
Forslaget vedtages uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 4 ‘Angående Hovedbestyrelsens sammensætning og størrelse’ 
 



 

• Jan Kristoffersen (Stiller X): Det er en enkel måde at sammensætte hovedbestyrelsen på 
samtidigt med, at det sikrer forankring ude i landet. Det bliver vigtigt til 
Kommunalvalget 2017, at hele landet er repræsenteret. Ulempen er, at storkredse med 
mange medlemmer ikke er repræsenteret proportionalt med deres medlemsskarer, 
men forslagsstilleren henstiller til, at disse kredse er generøse over for de mindre 
storkredse. 

• Ivan Dan Kastrup Flændsdal/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Det er normalt med syv i en 
hovedbestyrelse, men vi er to til, da vi er i stor vækst, og der derfor er mange 
arbejdsopgaver. Alle medlemmer har lige indflydelse på hovedbestyrelsen, hvilket ikke 
er tilfældet i forslag X. 

• Erik Nielsen (Taler for Y): Det er meget omfattende og vigtige beslutninger, 
hovedbestyrelsen står med. Det kræver samarbejde og tilstrækkeligt med indsigt. 
Derudover repræsenterer vi hele landet og ikke kun vores region.  

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 5 ‘Angående valg af Forperson til Hovedbestyrelsen eller selvkonstituering’ 
 

• Astrid Carl/vedtægtsudvalget (Stiller X): Medlemmerne bestemmer, hvem der er 
forperson og giver dermed mandat til forpersonen. Det direkte valg sidestiller desuden 
den politiske leder og den organisatoriske leder. Ulemperne er, at årsmødet ikke 
nødvendigvis kan vurdere evnerne som forpersonen skal besidde, samt at bestyrelsen 
ikke selv kan konstituere sig, som de selv mener giver den bedste bestyrelse. 

• Ivan Dan Kastrup Flændsdal/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Ved om-konstituering har 
forpersonen samme legitimitet som ved direkte valg, så forpersonen ikke er med på et 
afbud.  

• Maj Baltzarsen: (Taler for X): Hovedbestyrelsen skal være alle medlemmers bestyrelse. 
Dog er det vigtigt, at vi er opmærksomme på de nævnte fordele og ulemper. 

 
Forslag X har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 6 og # 7 ‘Angående kønskvotering for valg af suppleanter og for suppleanters 
indtræden’ 
 
Det besluttes, at afstemning # 6 og # 7 behandles sammen, da de omhandler det samme 
emne. 
 



 

• Lena Brendstrup/vedtægtsudvalget (Stiller X): Da vi har kønskvotering i resten af 
hovedbestyrelsen bør det også gælde for suppleanter. 

• Rolf Jackson/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Vi går muligvis glip af kompetente 
kandidater. Der skal være et kompromis mellem de, der ønsker kønskvotering og de, 
der ikke gør.  

• Mette Rahbek (Kommentar): Taler er generelt i mod kønskvotering.  Taler ville være 
ked af at blive valgt, fordi hun var kvinde.  

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 8a ‘Angående justering af kønskvotering ved hovedbestyrelsesvalg’ 
 

• Rolf Jackson (Stiller X): Det gode ved dette forslag er, at der er balance i det. Det er 
vigtigt med kønskvotering, men der er også mange andre forhold end køn, der spiller 
ind.  

• Astrid Carl/Vedtægtsudvalget (Stiller Y): Kønskvoteringsdebatten er fundamentalt 
principiel for vores organisation. Derfor bliver vi nødt til at bruge mere tid på debatten 
før vi beslutter os for, om vi vil eller ikke vil kønskvotering. Vedtægtsudvalget henstiller 
til, at vi i stedet tager debatten frem til næste årsmøde.  

• Rasmus Foged (Taler for X): Det er ærgerligt, hvis kandidater falder på kønskvotering, 
men har andre mangfoldighedsparameter. Mangfoldighed er meget bredere end blot 
køn. 

• Mette Rahbek: (Taler for X): Under samme begrundelse som ved afstemning # 6 og # 7 
anbefaler taler at stemme for forslag X. 

• Kirsten Nissen (Kommentar): Kønskvotering er hverken for mandens eller kvindens 
skyld, men for samfundets skyld. 

 
Efter ønske fra salen bliver stemmerne optalt.  
 
Stemmer for X: 201 stemmer for Y: 201. Stemmer genoptælles, da der er stemmelighed. 
Stillerne motiverer forslagene yderligere. 
 
Forslag X har flertal med stemmeoptælling // stemmer for X: 235 stemmer for Y: 188  
 
 
Afstemning # 8b ‘Om øjeblikkelig ikrafttrædelse af § 9’ (forslag vedrørende hovedbestyrelsen)  
Afstemningen handler om, hvor vidt vedtægtsudvalgets § 9 vedr. hovedbestyrelsen skal træde 
i kraft med øjeblikkelig virkning eller efter Årsmødet, såfremt det samlede vedtægtsforslag 
vedtages. 



 

 
Forslaget om øjeblikkelig virkning har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 16a ‘Angående hvorvidt valg til Hovedbestyrelsen gælder for ét eller to år’  
 
Vedtægtsudvalget har trukket forslag Y, men Claus Jansson ønsker at opretholde forslaget. 
 

• Astrid Carl/vedtægtsudvalget (Stiller X): Vi har brug for de folk, som er de mest 
kompetente, og vi skal have tillid til, at hvis man har gjort sit arbejde godt, bliver man 
genvalgt.  

• Claus Jansson (Opretholder af Y): Der er en bedre kontinuitet i at have 
bestyrelsesmedlemmer siddende for to år ad gangen.  

• Maj Baltzarsen (Taler for X): Taler har tidligere stillet forslag om toårige valg, men er 
sidenhen blevet overbevist om, at det etårige valg er bedst for Alternativet på 
nuværende tidspunkt. Vi er på en personlig rejse i Alternativet, og vi skal hele tiden 
stille os selv det spørgsmål, om vi er det rigtige sted i organisationen. 

• Rolf Jackson (Taler for X): Et andet forslag om at øge den geografiske spredning af 
bestyrelsens medlemmer fungerer bedst, hvis bestyrelsen kun sidder et år ad gangen.  

• Fabrizio D’Ottone (Taler for Y): Det tager 2-3 måneder for nye folk at lære, hvad der 
kræves af en bestyrelse. Vi skal desuden tænke på, at bestyrelsen er vores 
repræsentanter i modsætning til landskontoret. Der er fare for, at bestyrelsen ikke har 
nok indsigt, så landskontoret tager beslutningerne. 

 
Dirigenterne iværksætter stemmeoptælling. 
 
Forslag X har flertal med stemmeoptælling // stemmer for X: 258 stemmer for Y: 175 
 
 
Afstemning # 16b ‘Om øjeblikkelig ikrafttrædelse for afstemning 16a’ 
 
Afstemningen handler om hvor vidt resultatet af afstemning # 16a skal træde i kraft med 
øjeblikkelig virkning eller efter Årsmødet, såfremt det samlede vedtægtsforslag vedtages. 
 
Forslaget om øjeblikkelig virkning har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 20 ‘Om øjeblikkelig ikrafttrædelse for § 15’ (Afstemninger og valg)  
 



 

Afstemningen handler om hvor vidt vedtægtsudvalgets § 15 vedr. afstemninger og valg skal 
træde i kraft med øjeblikkelig virkning eller efter Årsmødet, såfremt det samlede 
vedtægtsforslag vedtages. 
 
Forslaget om øjeblikkelig virkning har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 9 ‘Angående skift til betegnelsen ‘Parlamentarisk Ledelse’ frem for den 
eksisterende betegnelse ‘Politisk Ledelse’ ‘ 

 
• Mads Ole Dall (Stiller): Alternativet er en platform med parti, bevægelse, lokale 

fællesskaber etc., men på nuværende tidspunkt er det politiske begrænset til MF’erne. 
Det politiske ligger også hos platformen. Forslaget vil sikre, at resten af platformen 
ikke blot er holdningsfællesskaber men derimod handlingsfællesskaber. 

• Rasmus Nordqvist (Taler imod): Betegnelse og titler skal være gennemsigtige. Vi 
glemmer byrådsmedlemmer og regionrådsmedlemmer, som kommer på sigt. Vi har 
den organisatoriske ledelse (hovedbestyrelsen) og den politiske ledelse. Ændringen vil 
skabe en utydelig og uigennemsigtig betegnelse. 

 
Forslaget er forkastet uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 10 ‘Angående formulering af Politisk Forums opgave’ 

 
• Jan Kristoffersen (Stiller X): Forslaget tydeliggør politisk forums strategiske rolle.  
• Gaba Lennart Engqvist (Stiller Y): Formålet med forslaget er, at begreber fra New Public 

Management bliver trukket ud af vores vokabularium i Alternativet. 
• Birgit Hageneier/på vegne af vedtægtsudvalget (Stiller Z). Forslag X og Y vil gøre det 

mere kompliceret og uoverskueligt at sidde i politisk forum. Politisk forum skal derfor 
ikke være andet end det, det er i dag. 

 
Forslag Z har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 11 ‘Angående Politisk Forums sammensætning’ 

 
• Jan Kristoffersen (Stiller X): Vi skal have et politisk forum, som varetager partiets 

interesser, hvor storkredsene er repræsenteret på lige fod med hovedbestyrelsen og 
politisk ledelse. 



 

• Mathilde Hougaard Boesen/på vegne af vedtægtsudvalget (Stiller Y): De sidste seks 
måneder har vi forsøgt at finde en proces, der virker for politisk forum, og den skal 
have tid til at falde på plads, hvilket en stemme på forslag X vil modarbejde. 

• Carolina Magdalene Maier (Taler for Y): Politisk forum tager de vigtigste politiske 
beslutninger på vegne af hele partiet. Derfor er det vigtigt, at politisk forum er 
repræsenteret ved både politisk ledelse, hovedbestyrelsen og kredsbestyrelserne. 

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 2 ‘Angående mulighed for ændringer af partiprogrammet på Landsmødet’ 
 

• Niels Poul Dreyer (Stiller X): Forslagsstilleren trækker forslaget, idet forslaget er 
dækket af afstemning # 12. 

 
Forslagsstiller trækker forslag X. Da ingen ønsker at opretholde forslaget frafalder 
afstemningen. 
 
 
Afstemning # 12 ‘Angående muligheder for behandling af Alternativets politik på Landsmødet’ 

 
• Jan Kristoffersen (Stiller X): Forslaget skal ses som en præcisering af, at det skal være 

muligt at vedtage politik på årsmødet, da det er Alternativets højeste organ. 
• Maj Baltzarsen (Taler for X): Selvfølgelig skal der være plads til at diskutere politik på 

årsmødet, men vi skal have respekt for de andre mere inddragende processer vi også 
har. 

 
Forslag X har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 13a ‘Angående stillingtagen til folkeafstemninger’ 

 
• Rasmus Nordqvist (Stiller X): Det er afgørende, at det er den øverste myndighed i 

Alternativet som beslutter, hvad vi skal mene i folkeafstemninger. Desuden indeholder 
forslaget en præcisering af, hvad en sådan beslutningsprocedure skal indeholde. 

 
Forslag X har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 



 

Afstemning # 13b ‘Angående stillingtagen til folkeafstemninger’  
 
Udgår pga. at afstemning # 13a forslag X vedtages. 
 
 
Afstemning # 14 ‘Angående krav om tre eller seks måneders medlemskab for politiske 
kandidater’ 

 
• Niels Poul Dreyer (Stiller X): Vi skal undgå sager som den i Østjylland. Når folk vi ikke 

kender stiller op, risikerer vi, at vi vælger på et forkert grundlag. 
• Lena Brendstrup/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Vi har tillid til, at medlemmerne er bedst 

til at identificere de bedste kandidater. Vi skal ikke snydes for de bedste talenter, som 
kun lige har meldt sig ind.  

• Tobias Frich (Taler for Y): Længden af medlemsskabet har ikke betydning for ens 
engagement eller forståelse af værdierne.  

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 15 ‘Angående krav om tillidspersoners myndighed til organisatoriske hverv’ 

 
• Mathilde Hougaard Boesen/på vegne af vedtægtsudvalget (Stiller X): Det er vigtigt, at 

vi har en platform hvor unge mennesker kan engagere sig i bestyrelsesarbejde. Man er 
juridisk ansvarshæftende fra det år man fylder 13. Hvis vi vil skabe en virkelig 
bæredygtig omstillingsbevægelse, skal vi have de unge med. 

• Rolf Jackson/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Det er utydeligt, hvad konsekvenserne for 
umyndige i tillidshverv betyder. 

• Nikolaj Amstrup (Taler for X): De unge har allerede i Alternativet vist, at de har så 
meget at byde på - både for Alternativet og for verden. Vi skal ikke sætte 
begrænsninger op for dem. Vi skal desuden gøre tingene på vores egen måde. 

• Frederik Bjørnbak Mogensen (Taler for X): Det er synd, at vi udelader unge som vil 
engagere sig. Taler ville ikke kunne være forperson for sin lokalkreds, hvis forslag Y 
vedtages. 

• Emilie Reinholt (Taler for X): Hvis vi tror, at flere ved mere og hvis vi vil være 
mangfoldige, skal vi stemme for forslag X. Det skal ikke være gamle hvide mænd som 
dominerer politik. Alder er blot et tal, som ikke siger noget om talent eller 
kompetencer.  

 
Forslag X har flertal uden stemmeoptælling. 



 

 
 
Afstemning # 17 ‘Angående krav til kønsrepræsentation for opstilling til alle hverv’  

 
• Josephine Fock (Stiller X): Der er i dette forslag nogle klare og enkle mekanismer for at 

opnå ligestilling i vores bestyrelser ved både i opstillingen og i valget at have lige 
fordeling mellem kønnene. 

• Lonnie Busted/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Forslag X gælder alle hverv. Det kan 
spænde ben lokalt, hvor vi ikke har mange folk. Der er typisk få, der stiller op, så mange 
valg ugyldiggøres, hvilket medfører at lokalkredse ikke kan arbejde.  

• Carolina Magdalene Maier (Taler for X): Der er så mange uformelle normer, som gør 
kønsfordelingen skæv. Det skal ikke nødvendigvis stå i vores vedtægter for evigt. Men 
det vil være modigt at skrive det ind i dag - og så kan vi om nogle år eventuelt tage det 
ud igen, når vi har fået kulturen under huden. 

• Jon Skjerning-Rasmussen (Taler for Y): Taler er ikke uenig med målet, men med midlet. 
Det at vi centralt fra bestemmer, hvad der er bedst lokalt er forkert. Vi kan selv finde 
løsninger lokalt. 

• Josephine Fock (Taler for X): Det virker ikke, hvis vi tror, at tingene løser sig selv. Hvis 
man først er valgt ind, er chancen for at blive valgt næste gang langt større end for 
nyopstillede. Derfor har vi en chance for nu at få flere kvinder ind i politik. 

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 18 ‘Angående sideordnet eller valgfri opstillingsform’ 

 
• Torben Mariager (Stiller X): Der er fordele og ulemper ved både sideordnet og 

prioriteret opstilling. Derfor skal det være op til de enkelte lokalforeninger og regioner 
at beslutte, hvilken metode, der skal benyttes. 

• Ivan Dan Kastrup Flændsdal/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Forslaget er stillet for, at 
kredsene slipper for at tage stilling. Specielt folketingsvalg er kompliceret og derfor 
forslår udvalget den sideordnede opstilling, fordi vælgerne næsten suverænt 
bestemmer. 

• Michael Jellesmark (Taler for X): Vi skal have mod til at lægge beslutningen ud 
decentralt. Vi kan desuden ved en listeordning sikre mangfoldighed i opstillingen. 

• Qasam Nazir Ahmad (Taler for Y): Kampgejsten til at give den en skalle forsvinder, når 
der er minimal chance for at blive valgt ind, selvom man får flest stemmer. Det samme 
gælder for det hold af frivillige, som hjælper kandidaterne. Der er større lighed, hvis 
der er sideordnet opstilling. 

 



 

Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 19 ‘Angående partiliste eller valg af spidskandidat til Europaparlamentsvalget’ 

 
• Rasmus Nordqvist: (Stiller X): Danmark har et begrænset antal mandater, så derfor skal 

vi beslutte listen sammen, så vi kan kæmpe med en fælles liste i hele Danmark. 
• Astrid Carl/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Vi har lige vedtaget sideordnet opstilling i 

afstemning # 18, og forslag X er et forslag om listeopstilling til 
Europaparlamentsvalget. 

 
Forslag X har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 21 ‘Angående evalueringsrådets sammensætning’  
 
Vedtægtsudvalget ønsker at trække forslag Y. Da ingen ønsker at opretholde forslaget 
frafalder forslag Y og forslag X indgår i den samlede vedtægtspakke. 
 
 
Afstemning # 22 ‘Angående skift til betegnelsen ‘Ombudsrådet’ 
 

• Forslagsstiller motiverede ikke forslaget. 
 
Forslaget har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
Afstemning # 23 ‘Angående processen ved akutte tilfælde for eksklusion’  
 
Vedtægtsudvalget har trukket forslag Y, men Kris Thomsen ønsker at opretholde forslaget. 
 

• Kris Thomsen (Opretholder af Y): Det er i mod retspraksis at ekskludere, mens en sag 
pågår. 

• Astrid Carl/vedtægtsudvalget (Stiller X): Der lægges vægt på, at det er akutte tilfælde. 
Forslaget er for at beskytte partiet. 
 

Forslag X har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 



 

Afstemning # 24 ‘Angående donationer gennem tredje part’ 
 
Vedtægtsudvalget ønsker på stedet at trække begge forslag, da de ikke er af høj nok standard. 
 
Ingen ønsker at opretholde forslaget. Derfor bortfalder afstemningen, og stykket udgår af den 
samlede vedtægtspakke. 
 
 
Afstemning # 25 ‘Angående simpelt flertal for vedtægtsændringer’ 

 
• Mads Konge: (Stiller X). ⅔ flertal er en forsegling. Der skal møde dobbelt så mange op 

til næste årsmøde for, at vi kan ’overrule’ det der bliver besluttet i dag, hvis vi ikke 
vedtager forslag X. Det er ikke kontroversielt, men almindeligt andre steder at kunne 
lave vedtægtsændringer med simpelt flertal. 

• Astrid Carl/vedtægtsudvalget (Stiller Y): Vedtægterne er vores grundlov. De skal ikke 
’bare’ kunne ændres, fordi 51% ønsker det. Vi skal kunne regne med, at den er der.  

• Morten Krohn (Taler for Y): Det er store beslutninger vi tager, og vi skal ikke kunne 
vippe for meget frem og tilbage. 

• Claus Jansson (Taler for X): Vi vedtager om lidt en hel pakke med en masse vedtægter, 
som vi ikke nødvendigvis er enige i. Derfor er det vigtigt, at vi på de næste årsmøder 
har bedre muligheder for at forbedre det. Stem derfor for det samlede forslag, men 
stem på forslag X, så det er lettere at rette næste år. 

 
Forslag Y har flertal uden stemmeoptælling. 
 
 
AFSTEMNING OM DEN SAMLEDE VEDTÆGTSPAKKE 
 
Vedtægtsudvalget samlede udspil foreslås vedtaget med ovenstående forslag som har flertal. 
Det kræver ⅔ flertal af de afgivende stemmer for at vedtægtspakken er vedtaget. 
 
Vedtægtspakken er vedtaget uden stemmeoptælling. 
 
 

8. VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN 
 
Kandidater til forperson: 

• Maj Baltzarsen 
• Nilas Bay Foged 



 

#Åårsmøde16

RESULTAT AF VALG TIL FORPERSON

Fysiske Digitale I alt

Maj Baltzarsen 270 51 321

Nilas Bay 163 27 190

Jesper Arp Rasmussen 17 7 24

• Jesper Arp Rasmussen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidater til hovedbestyrelsen: 

• Nilas Bay Foged 
• Mathilde Boesen 
• Tina Brixen  
• Jens Peter Broberg 
• Astrid Carl 
• Alexander Ege 
• Brian Frandsen 
• Gitte Menaka Hansen 
• Gitte Haslebo  
• Mikkel Jensen 
• Morten Krohn 
• Henrik Narud 
• Erik Nielsen 
• Jesper Arp Rasmussen 
• Anne-Stine Rossander 
• Tatjana Ravlo Wehner Stenvad 

 
 
 



 

#Åårsmøde16

RESULTAT AF VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

Fysiske Digitale Geografisk I alt Køn Storkreds

Nilas Bay 231 18 72 321 M København
Tatjana Ravlo Werner Stenvad 187 11 72 270 K Midt/Vestjyl

Mathilde Boesen 186 8 72 266 K Sjælland
Gitte Haslebo 141 10 72 223 K KBH Omegn

Astrid Carl 122 15 72 209 K Østjylland
Erik Nielsen 113 8 72 193 M Nordsjælland

Brian Frandsen 142 9 0 151 M København
Morten Krohn 94 9 0 103 M København

Tina Brixen 88 11 72 171 K Sydjylland
Henrik Narud 83 8 0 91 M Østjylland

Gitte Meneka Hansen 78 12 0 90 K København
Jesper Arp Rasmussen 48 13 0 61 M København

Jens Peter Broberg 51 9 0 60 M Sydjylland
Alexander Ege 27 9 0 36 M København

Mikkel Severin Jensen 13 11 0 24 M København
Anne-Stine Rossander 14 10 0 24 K KBH Omegn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jf. § 9 Stk. 3 er Morten Krohn valgt som følge af reglen om kønskvotering. 
Jf. § 9 Stk. 4 tildeles den kandidat fra hver storkreds med flest stemmer ekstra geografiske 
stemmer svarende til 4% af alle afgivne stemmer rundet op til et helt tal. 
 

9. BEHANDLING AF FORSLAG TIL MINIMUMSVEDTÆGTER FOR STORKREDSFORENINGER 
OG KOMMUNEFORENINGER 
 

Der er i løbet af formiddagen rejst et forslag om at alle de mulige SKAL-§ skal være 
vejledende KAN-§ for både storkredsforeninger og kommuneforeninger. 
 
Det bliver foreslået, at der stemmes om alle forslagene samlet. Da ingen indvender er det 
proceduren. 
 
Efter ønske fra salen bliver stemmerne optalt og punktet genoptages, når stemmetællerne 
igen er tilgængelige. 
 

10. BEHANDLING AF ØVRIGE FORSLAG - ANDEN RUNDE 
 
Forslag # A og # B -  ‘Angående senere mødetid og fleksible byer’ 



 

• Camilla Kring (Stiller): Forslag # A: Årsmødet vil med vedtagelsen af forslaget udtale sin 
støtte til arbejdet med at undersøge mulighederne for kommunalpolitik, der 
understøtter at skolesystemer indrettes mere fleksibelt efter forskellige døgnrytmer. 
Forslag # B: Årsmødet vil med vedtagelsen af forslaget udtale sin støtte til, at man 
forsøger at igangsætte kommunale eller by-baserede eksperimenter, der kan føre til en 
samfundsindretning med plads til forskellige døgnrytmer. 

• Rasmus Nordqvist (Taler for): Taler er stolt af, at Alternativet tør at lave disse 
eksperimenter for at forbedre samfundet. 

• Rolf Jackson (Taler imod): Forslagene kommer ind fra siden og har ikke været igennem 
politiske laboratorier og politisk forum. Taler har intet imod forslagene, men ønsker, at 
de kunne bearbejdes gennem de andre kanaler, vi har for politikudvikling. 

• Camilla Kring (Taler for): Forslagsstiller ønsker ikke, at forslagene skal være en del af 
partiprogrammet. Forslagene skal ses som inspiration til Kommunalvalget 2017, og det 
er den opbakning, forslagene gerne vil have. 

 
Forslag # A er vedtaget uden stemmeoptælling.  
Forslag # B er vedtaget uden stemmeoptælling. 
 
 
Forslag # C - ‘Angående aktiv dødshjælp’  
 

• Forslagsstiller motiverede ikke forslaget. 
• Rolf Jackson (Taler imod): Det er en forkert vej at disse forslag stilles på årsmødet. Der 

skal et større forarbejde til, og de burde gå igennem den regulære procedure. 
 
Forslaget C er forkastet uden stemmeoptælling. 
 
 
Forslag # E - ‘Angående fastsættelse af minimumskontingent’ 
 
Forslaget er vedtaget uden afstemning, da der ikke er modforslag, og der er krav i 
vedtægterne om, at der skal sættes et minimumskontingent på årsmødet. 
 
 
BEHANDLING AF FORSLAG TIL MINIMUMSVEDTÆGTER FOR STORKREDSFORENINGER OG 
KOMMUNEFORENINGER (fortsat) 
 



 

• Jon Skjerning-Rasmussen (Taler imod SKAL-§): Vi vil dræbe en masse muligheder for at 
eksperimentere med nye organisations- og ledelsesformer end dem, der står i 
minimumsvedtægterne. 

• Lena Brendstrup (Taler for SKAL-§): Vi har i vedtægtsudvalget hørt fra 
lokalforeningerne, at arbejdet med vedtægterne har været dræbende for energien ved 
opstart. Minimumsvedtægterne er derfor ikke tænkt som en dræber, men derimod en 
understøttelse af lokalforeningernes arbejde. 

• Bruno Christensen: (Taler imod SKAL-§): Det kan være svært for nystartede 
lokalforeninger at leve op til alle de SKAL-§, der står. Det er et spørgsmål om at være 
mennesker nok til at honorere alle kravene. 

 
Det foreslås af dirigenterne, at vi stemmer om storkreds- og kommuneforeningsvedtægter 
samtidigt. Men pga. indvendinger fra salen fastholdes den oprindelige procedure. 
 
KAN-§ for storkredsforeninger vedtages med stemmeoptælling // Stemmer for SKAL-§: 106 
stemmer for KAN-§: 173. 
KAN-§ for kommuneforeninger vedtages uden stemmeoptælling. 
 
 
AFSTEMNING OM MINIMUMSVEDTÆGTER FOR STORKREDSFORENINGER OG 
KOMMUNEFORENINGER 
 
Minimumsvedtægterne for storkredsforeninger og kommuneforeninger forslås vedtaget. Det 
kræver ⅔ flertal af de afgivende stemmer for at de vedtages. 
 
Minimumsvedtægterne er vedtaget for både storkredsforeningerne og kommuneforeninger 
uden stemmeoptælling. 
 
 
BEHANDLING AF ØVRIGE FORSLAG - ANDEN RUNDE (fortsat) 
 
Forslag # F - ‘Angående opbakning til Uffe Elbæk som politisk leder’ 
 

• Morten Krohn (Stiller): Ifølge vores netop vedtagne vedtægter skal vi næste år på 
årsmødet vælge vores politiske leder. Derfor skal der allerede på dette årsmøde 
ikke herske tvivl om at Uffe Elbæk er vores politiske leder.  

 
Salen bifalder Uffe Elbæk med stående applaus. 
 



 

11. EVENTUELT 
Punktet frafalder pga. tidsmangel uden indvendinger. 
Dirigenterne erklærer Alternativets Årsmøde 2016 for afsluttet. 
 
Tak for denne gang <3 


