WORKSHOPS /
HALVÅRSMØDE 2018
ALTERNATIVET
Midtsjællands Gymnasium
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted
Kl. 10:00-20:00
Hvad går halvårsmødets 19 workshops ud på?
Hvilke to skal DU vælge? Find ud af det på de næste sider

INDHOLDSFORTEGNELSE
VEDTÆGTS SLYNGELSTUEN
ALLEOS LOUNGE – FRA NYBEGYNDER TIL SUPERBRUGER
DET HYGGELIGE HJØRNE – TRANSITION TOWNS
/OMSTILLINGSBYER
Udvikling af lokalforeningerne
DEN GODE BESTYRELSE
DEMOKRATISKE EKSPERIMENTER
PRIORITERINGSSPIL
DET MOBILISERENDE ARBEJDE I AT UDVIKLE DIT KOMMUNALE
ARBEJDE
NYT POLITISK MEDBORGERSKAB
EKSPERIMENTET ÅRHUS
Politisk arbejde på Borgen og ude i landet
DE TRE BUNDLINJER
ALTERNATIVETS SOCIALE HÅB
FRA LOKAL VALGKAMP TIL ENGAGERET PARTIARBEJDE I OG
UDENFOR BYRÅDET
Hvordan forstår vi hinanden og giver plads til forskellighed?
TA KONFLIKTEN I OPLØBET
TRANSFORMATIONEN STARTER MED OS SELV
Det der er vigtig nødvendig viden og gør arbejdet lettere i hverdagen
KASSERERENS ARBEJDE - specifikt Økonomi, administration og
partistøtte
Bliv klogere på hvordan vi gør os synlige i medierne
ÆSTETISK KOMMUNIKATION
Det eksperimenterende hjørne
KOLLEKTIV INTELLIGENS FOR DEMOKRATI
BÆREDYGTIG ØKONOMI - LOKAL ØKONOMI, ET LIVGIVENDE
ALTERNATIV TIL VÆKSTØKONOMIEN
SKABELSE AF POLITIK
FORKÆLEDE CURLINGBØRN ELLER GIDSLER AF
PRÆSTATIONSSAMFUNDET? - om unges mentale trivsel, årsagerne til
den og mulige løsninger
Bonus workshop
DEMOKRATISK SAMTALE - Fælles workshop for alle
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VEDTÆGTS SLYNGELSTUEN
Har du noget på hjertet om vedtægter, et nyt forslag til Landsmødet for eksempel, så tag det
med og ﬁnd under frokosten, stedet hvor Jesper Arp fra Hovedbestyrelsen og Peter Laudrup
fra Vedtægtsudvalget sidder klar til en god snak. Stedet hvor de kan ﬁndes, vil stå på plantegningen, som hænger på skolen, på dagen.
Tid: Frokosten 13.15-14.00

ALLEOS LOUNGE – FRA NYBEGYNDER TIL SUPERBRUGER
Få hjælp og vejledning til vores fortryllende AlleOs univers med de to IT-guruer fra Landssekretariatet Anders Kalsbøll og Fleur Frilund. Du behøves ikke tage din computer med, det har
vi ordnet for dig. Vi besvarer alle dine spørgsmål og giver kurser i diverse smarte funktioner.
Tid: Hele dagen

DET HYGGELIGE HJØRNE – TRANSITION TOWNS / OMSTILLINGSBYER
Find det hyggelige hjørne med Louisa Bisgaard under frokosten. det handler om Transition
Towns / omstillingsbyer med eksempler fra England, og fra Omstilling Ry og Omstilling Silkeborg.
Snakken vil gå på hvilke muligheder, de giver os som alternativister, at kunne indgå samarbejde med andre aktivitister og andre politiske partier lokalt i en simpel form for organisering med inspiration fra en verdensbevægelse med 900 omstillingsbyer.
Tid: Frokosten 13.15-14.00

DEN GODE BESTYRELSE
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Den gode bestyrelse kommer til at handle om hvordan vi arbejder med bestyrelser.
Hvad er en god bestyrelse ?
Hvad er det for en opgave vi skal løfte ?
Hvordan arbejde man med ledsles i en frivillig organisation ?
Hvad er det for et mindset, vi skal tage med ind i vores bestyrelse arbejde, hvis vi skal gøre
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alternatives medlemmer, frivillige og politisk aktive til de bedste for Verden og Danmark.
Og vigtigst af alt. Hvordan skaber vi en bestyrels, vi har lyst til at være en del af og har lyst
til at bruge alt den tid på.
Workshoppen blive en blanding af fælles snak og gruppearbejde, ingen kender alle svarene,
men sammen kommer vi visionen et skridt nærmere.
Om underviseren:
Tina Brixen, Næstforperson i Hovedbestyrelsen, medlem at storkreds bestyrelsen i Sydjylland, og tidliger medlem af bestyrelsen i lokalkreds Kolding. Uden for min fritid arbejder jeg
med udvikling af e-læring til handelsskolen og har tidliger arbejdet i mange år, med udvikling, animation og design i tv branchen, bla. som sponsor producer for TV2 salg og kreativ
leder af nyheds graﬁkken på TV-Avisen.
Tid: 11.15-13.15

DEMOKRATISKE EKSPERIMENTER
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Vi vil tage dig med på en rejse til planeten demokratopia .
På planeten vil du møde det optimale demokrati. Du vil rejse sammen med bla. hjemløse,
syge gamle pædagoger, direktør og millionær.
Du vil på rejsen blive bevidst om om hvordan vores demokrati foregår på jorden og hvordan
det kunne være bedre ligesom på planeten Demokratopia.
Målet er at du rejser tilbage til jorden, kommer med helt konkrete ideer, klar til at skabe et
endnu bedre demokrati på jorden.
Rejsen kræver ikke pas. Vi glæder os til at rejse med dig i rumraket :-)
kærligst Mira og Kenni
Om underviserne:
Kenni Flink, Næstforperson i Albertslund og Byrådsmedlem og Mira Issa Bloch, medlem af
bestyrelsen i Skanderborg og Byrådsmedlem
Tid: 11.15-13.15
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PRIORITERINGSSPIL
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
PRIORITERINGSSPILLET ER TVÆRPOLITISK OG ER VELEGNET TIL FOLKEMØDER
Vi kan godt lide at lytte mere end vi taler. Og vi ved, at ﬂere ved mere. Derfor kan vi godt lide
prioriteringsspillet.
Formålet med spillet er at få en gruppe deltagere til at svare på spørgsmålene: Hvor står vi
nu? Hvor vil vi hen? Og det kan handle om hele kommunen eller et lille lokalsamfund.
Spillet blev udviklet til folkemødet i Odsherred 16/9-2017, hvor politikere fra ﬂere partier
samarbejdede om at facilitere spillet for deltagere i “det politiske telt”.
Deltagerne var inddelt i grupper med 2-5 deltagere i hver gruppe. Gruppen vurderede et
fælles lokalområde eller hele kommunen.
Hver gruppe havde sin egen facilitator.

Spilleregler:
Facilitator styrer den fælles spilleplade. Hver deltager har sin egen spilleplade i A4 til egen
vurdering og noter.
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Formål: Vurdering og afklaring: Hvor står vi nu? Hvor vil vi hen?
Metode: Styret dialog om fælles spilleplade ud fra individuelle spilleplader.
Tid: Enten koncentreret på 1 time - det vil sige at facilitator er meget styrende eller også vil
der naturligt foregå masser af udveksling og sidespor: så tager det 2-3 timer.
NB: Facilitatorer bør være trænede i spillet og have sat sig godt ind i manualen.
Workshoppen:
Vi prøver spillet og udveksler erfaringer og ideer.
Vil du se en video om spillet?
Vil du have fat i manualen, så du kan downloade eller printe?
Så prøv dette link: https://odsherred.alternativet.dk/vaer-med/prioriteringsspil
Om underviserne:
Læs om Birgitte her.
Læs om Vivi her.
Læs om Peter her.
Tid: 11.15-13.15

DET MOBILISERENDE ARBEJDE I AT UDVIKLE DIT KOMMUNALE ARBEJDE
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Hvordan gør vi os klar til at samarbejde med kommunen og hvordan mobiliserer vi kræfter
når så det endelig gælder. Vigtige ? og vigtige udfordringer. I to timer vil vi tale om og arbejde med netop de udfordringer som vi alle står overfor i vores daglige politiske virke ud i de
kommunale foreninger. Der vil være indlagt opgaver hvor vi simulerer en mulig virkelighed
i en tilfældig kommune for at udfordre jeres evner til at samarbejde.
Om underviseren:
Jeres guide gennem simulationen er mig………, Michael Jellesmark. Jeg er 47 år og selvstændig entreprenør. Jeg har været politisk aktiv i over 40 år og har mere eller mindre set det
hele på den politiske scene (eller det troede jeg indtil Å kom på banen). Jeg blev en del af
Alternativet i December 2015 og har siden været en del af den vidensbank vi deler i partiet.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00
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NYT POLITISK MEDBORGERSKAB
Målet med workshoppen
Det nye politiske medborgerskab handler i vores optik om at tage vores politiske autoritet
tilbage, holde fast i den og sammen danne den politiske rygrad for vore samfundsudvikling.
Vi skal alle igen mærke, se, føle og vide at lokaldemokratiet i kommunerne er den politiske
instans, der betyder allermest for vores hverdag og vores velfærdssamfund. Der er allerede
en masse gode borgerinddragende initiativer i gang ude i de danske kommuner, men spørgsmålet er om de er tilstrækkelig bredt favnende, effektive og dybdegående, når VIVE-undersøgelse viser, at ﬂere og ﬂere borger betragter kommunerne mere som serviceorgan frem
for demokratisk institution.
Hvad kommer der til at ske?
Vi vil kort fortælle om vores erfaringer fra Frome, hvor politikerne har fokus på at højne det,
de kalder ‘borgerengagementet’. Det gør de gennem understøttelse af initiativer og skabelse af rammer og platforme, der giver medbestemmelse til så mange borgere som muligt
på så mange områder som muligt.
Se DR-indslag om Frome her.
Læs kronik vi har haft i Kommunen om Frome
Vi har i samarbejde med 5 fynske kommuner skabt erfaringer om, hvorledes man kan skabe
gode politiker og skabe en kultur hvor man hjælper hinanden til at lykkedes med opgaver
til gavn for hele kommunen. Borgere, der skaber gode politikere og politikere, der skaber
gode borgere. En kultur, hvor politikerinddragelse er ligeså vigtig som borgerinddragelse.
Alle borgere, herunder politikere, skal føle, at de har betydning og oplever, at de har værdi
for deres kommune. Politik handler ikke kun om debatter og samtaler, men i højere grad om
at udleve visionerne for det samfund man lever i. Vi har alle forskellige opgaver, positioner
og ressourcer at byde ind med, men det er først når vi kobler disse til visionerne, begynde
forandringen sig i den retning vi ønsker det.
http://www.fandenivoldsk.nu/enstemme/
https://www.tv2fyn.dk/ugens-gaester/nyt-projekt-skal-hojne-borneliv-i-femkommuner?autoplay=1#player
Workshoppen vil give rammesætning for visionstræning, nyt politisk mindset, samt demokratiske værktøjer samt perspektiver på at skabe gode politiker og gode borger.
Om underviserne:
Vi er Brian Frandsen, tidligere sekretariatschef på LS og Helle Engelbrechtsen, medstifter og
tidligere HB-formand. Nu medstifter af: http://www.fandenivoldsk.nu
Tid: 16.00-18.00
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EKSPERIMENTET ÅRHUS
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
I lokalforeningen i Århus har vi siden oprettelsen af lokalforeningen arbejdet på at organisere os på en anden måde end man normalt gør i lokalforeninger i politiske partier. Arbejdet
pågår stadig og vi er nu midt i en implementering af en ny struktur, der tager inspiration fra
sociokratiske og holakratiske principper. Det betyder at vi er ved at etablere en forening,
hvor der er mere fokus på opgaver end på titler og hvor beslutningerne tages så decentralt
som muligt. I workshoppen vil der være oplæg om forløbet med udarbejdelse, vedtagelse
og nu implementering af den nye struktur, en gennemgang af, hvor vi er lige nu og en dialog
om muligheder og mulige faldgruber, som vi skal være opmærksom på. Jeg håber også, at
det bliver muligt at få en samtale, om hvilke muligheder vores struktur indeholder for hele
Alternativet i fremtiden.
Om underviseren:
Jeg hedder Thor Clasen Jonasen og underviser til dagligt i ledelse og kommunikativ konﬂikthåndtering og har siddet i konﬂiktmæglingsrådet siden rådets begyndelse. Derudover
har jeg siddet i Bestyrelsen i Østjyllands Storkreds og er suppleant til bestyrelsen i Århus
Lokalforening, ligesom jeg var kandidat til Byrådet i Århus Kommune.
Tid: 16.00-18.00

DE TRE BUNDLINJER
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Jagten på økonomisk vækst fjerner os fra det samfund, vi vil have. Vi ødelægger naturen
med foruroligende hast. Den økonomiske vækst følges af stadigt større ulighed. Og forskerne dokumenterer, at den stigende velstand ikke har gjort os mere lykkelige. Vækst i BNP er
ikke længere et tilstrækkeligt svar på samfundets udfordringer.
Derfor har Alternativet udviklet et nyt regnskab for samfundsmæssig fremgang. I stedet
for nationalregnskabets endimensionelle, økonomiske bundlinje vil Alternativet indføre et
regnskab med tre bundlinjer – en grøn-, en social- og en økonomisk bundlinje. I styringen af
samfundet skal BNP erstattes af De Tre Bundlinjer, for de giver et langt mere helhedsorienteret billede af, om udviklingen er på rette vej. Men hvad er De Tre Bundlinjer helt præcist,
hvordan blev de uviklet, hvordan opgøres de, og hvilke anvendelsesmuligheder har de?
Workshoppens detaljer:
I denne workshop vil Finansordfører Josephine Fock og medlem af Borgerrepræsentationen
i København Fanny Broholm i første session introducere jer til De Tre Bundlinjer for national
fremgang ved at gennemgå de 6 hovedindikatorer og deres anvendelsesmulighed – senest
hvordan disse er benyttet til udviklingen af Alternativets ﬁnanslovsforslag. I anden session
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vil politisk leder Uffe Elbæk samt Fanny Broholm i samarbejde med jer forsøge at ’oversætte’ De Tre Bundlinjer fra national til kommunalt niveau og snakke lokale anvendelsesmuligheder.
Om underviserne:
Formiddag fra 11.15-13.15 bliver ledet af Josephine Fock, Folketinget Finansordfører og Fanny Broholm, medlem af Borgerrepræsentationen i København. Eftermiddag fra 16.00-18.00
bliver ledet af Fanny Broholm, medlem af Borgerrepræsentationen i København og Uffe
Elbæk, Formand Alternativet.
Tid: 11.15-13.15 og 16.00-18.00

ALTERNATIVETS SOCIALE HÅB
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Workshoppen er interaktiv på den måde, at deltagerne, gennem afstemning, starter med at
prioritere, hvilke af de seks foreslåede emner indenfor social- og beskæftigelsespolitik, vi
skal arbejde med i løbet af de to timer. Vi regner med at nå 2-4 emner.
Hvert emne starter med, at Torsten indleder med en landspolitisk vinkel, hvorefter Ann tager
emnet over i et handlingsrettet kommunalt perspektiv. Deltagernes spørgsmål og kommentarer tages løbende, så processen kommer til at foregå som en dialog.
Emnerne er:
Sociale investeringer
Det nye sort i social og innovationsministeriet på Christiansborg, hvor sociale investeringer, der skaber trivsel og livskvalitet for udsatte målgrupper, genererer aﬂedte besparelser i
statslige og kommunale budgetter, som kan identiﬁceres, løftes ud og geninvesteres.
Borgerdrevne forslag
Alternativet har fået vedtaget, at borgere kan samle 50.000 underskrifter og tvinge Folketinget til at tage en sag op.
Kontanthjælp uden modkrav
En vision, som kan skabe panderynker hos mange partier på Christiansborg, men som allerede har vist sit værd på kommunalt plan, for eksempel i Kalundborg Kommune.
Førtidspensions- og ﬂeksjobreformen
En reform, som der er vokset en stor social modstandsbevægelse op omkring. Hvordan forbedrer vi reformen fra Christiansborg og hvordan administrerer vi den nænsomt i kommunerne?
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Fra Systemvelfærd til Relationsvelfærd
Hvad kommer efter New Public management i det offentlige?
Borgerstyrede budgetter til udsatte borgere
Alternativet har fået en pulje på 10 millioner kroner sat af til borgerstyrede budgetter på op
til 50.000 kroner til udsatte danskere. Men er det klogt at give 50.000 kroner til en hjemløs?
Om underviserne:
Torsten Gejl er medlem af Folketinget for Alternativet, valgt i Nordjylland. Han er beskæftigelses-, social-, arbejdsmarkeds-, cannabis-, indenrigs- og ungeordfører. Har været med til
at grundlægge Alternativet, men har ikke været politisk aktiv før det. Han er uddannet fra
KaosPiloternes første hold i 1993 og leder af Frontløberne i Aarhus fra 1994-1998. Selvstændig fra 1998. Har fra 2007 bygget og ejer i dag virksomheden OCN Danmark, som giver folk
papir på det, de lærer udenfor skolen. Torsten er 53 år og bor på Djursland sammen med sin
søn på 13, sin datter på 16 og deres mor.
Ann Busch er 54 år og ﬂyttede fra København til Vordingborg I 1995. Jeg bor på landet med
mine 5 katte og har 2 voksne børn der også bor I Vordingborg kommune. Jeg driver en bar
på 23. år og har udgivet to romaner i 1908 og 1915. Jeg forlod Enhedslisten omkring valget
2015 for at melde mig ind i Alternativet. Jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen ved valget
I november og sidder nu I arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget samt I klima- og miljøudvalget.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00

FRA LOKAL VALGKAMP TIL ENGAGERET PARTI ARBEJDE I OG UDENFOR BYRÅDET
Målet med workshoppen
Alternativets første lokale borgmester og medstifter af Alternativet på Fanø deler erfaringer
fra valgkampagnen og tiden herefter.
Hvad kommer der til at ske?
Sammen vil vi i denne workshop reﬂektere over de mange forskellige erfaringer fra valgkampagner landet over og skabe et overblik over ”do’s and don’ts”. Derefter vil vi sammen
gå på opdagelse i muligheder og overvejelser i forhold til transitionen fra det intense valg
arbejde til en engageret hverdag med arbejdet i og udenfor Byrådene lokalt.
Om underviserne:
Lene Kaltwasser: Medstifter af Alternativet på Fanø og kandidat ved kommunalvalget. Jeg er
oprindelig norsk og har boet på Fanø i 10 år. Jeg er meget aktiv i foreningslivet på Fanø, bl.a.
i Kulturelt samråd og med børn, musik og ﬂygtninge. Jeg har ﬂere forskellige uddannelser,
bl.a. indenfor medievidenskab og antropologi, og som vokal lydterapeut. Jeg arbejder som
lydterapeut og blogger (www.kaltwasser.dk).
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Soﬁe Valbjørn: Medstifter af Alternativet på Fanø og nyvalgt borgmester. Jeg er opvokset på
Fanø og ﬂyttet tilbage til øen for 5 år siden efter en årrække i København og Helsingør. Jeg
er uddannet antropolog/sociolog og har arbejdet i det sociale felt i en årrække. De seneste
5 år som konsulent indenfor udsatteområdet og beskæftigelses- og integrationsområdet Esbjerg Kommune.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00

TA KONFLIKTEN I OPLØBET
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
I Alternativet har vi et konﬂiktmæglingsråd. Det har vi ud fra et ønske om at håndtere konﬂikter på en anden måde en det normalt gøres i den politiske sfære. For at kunne gøre det, er
det dels nødvendigt, at vi bruger vores konﬂiktmæglingsråd, dels, at vi gør os nogle overvejelser om, hvad konﬂikter er og hvordan vi kan håndtere dem på den mest hensigtsmæssige
måde. I workshoppen arbejder vi med hvad konﬂikter er, hvordan man kan se på dem og
hvordan de eskalerer. Der vil også være et kort oplæg om, hvordan konﬂiktmæglingsrådet
arbejder, efterfulgt af en dialog om, hvordan konﬂiktmæglingsrådet kan bruges.
Om underviseren:
Jeg hedder Thor Clasen Jonasen og underviser til dagligt i ledelse og kommunikativ konﬂikthåndtering og har siddet i konﬂiktmæglingsrådet siden rådets begyndelse. Derudover
har jeg siddet i Bestyrelsen i Østjyllands Storkreds og er suppleant til bestyrelsen i Århus
Lokalforening, ligesom jeg var kandidat til Byrådet i Århus Kommune.
Tid: 11.15-13.15

TRANSFORMATIONEN STARTER MED OS SELV
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Ønsket om at deltage i den nødvendige transformation i omstillingen til bæredygtighed på
alle niveauer i samfundet er fælles for de ﬂeste, der interesserer sig for arbejdet i Alternativet. Vi vil med udgangspunkt i erfaringer med konﬂikthåndtering i Alternativet undersøge
og reﬂektere over, hvordan vi hver især og sammen kan bidrage til at udvikle en kultur skabt
af modet til at nære gensidig tillid, værdsættelse af forskellighed og omsorg for følelsen af
samhørighed.
Hvad kommer der til at ske?
Ib Foder indleder med nogle eksempler fra sit arbejde som konﬂiktmægler i Alternativet.
Erfaringerne herfra belyser, hvad vi hver især og sammen er op imod i vores ønske om at
virkeliggøre omstillingsprocessen.
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Nadja U. Prætorius vil i sit oplæg beskæftige sig med den nødvendige frisætte fra konkurrencesamfundets individualisering og dehumanisering. Der bliver sat fokus på bevidstgørelsen
og virkeliggørelsen af en etik og et menneskesyn, der er forudsætningen for at vi ikke blot
kan skabe en samfundsmæssig transformation, men at vi selv og de fællesskaber, vi danner,
bliver eksempler på transformationen.
Bolette Nyrop faciliterer de efterfølgende reﬂeksions temaer og gruppesamtaler samt fremlæggelsen i plenum.
Deltagerne kan som forberedelse til workshoppen gøre sig tanker om, hvilket menneskesyn,
de oplever praktiseret i deres hverdag, eksempelvis på arbejdet, i uddannelsessystemet og i
de offentlige medier.
Om underviserne:
Ib Foder: Socialpædagog og iværksætter. Medstifter af landets første, og måske eneste private, åbne surrogatfængsel for unge i 1985. stifter af Udviklingscenter Springbrættet Hillerød 1989-2007. Medarbejder i socialpsykiatrien 2008-2014. Medlem af Alternativets første
hovedbestyrelse. Jeg sad blandt andet med den endnu “håndholdte” medlemskontakt og var
med til at oprette storkredsene.
Nadja U. Prætorius: Forfatter, mag.art. psykologi. Universitetslektor i tværkulturel psykologi
og privatpraktiserende psykolog. Har påvist de fatale konsekvenser af den samfundsmæssige umyndiggørelse og dehumanisering på arbejdspladserne og i uddannelsesinstitutionerne. Har blandt andet udgivet bøgerne Stress – Det moderne traume, 2007 og EN VERDEN TIL
FORSKEL, 2016. Desuden artikler i videnskabelige tidsskrifter og i fagbøger.
Bolette Nyrop: Cand.scient.pol. Tidl. diplomat og kommunikationsrådgiver i det danske
Udenrigsministerium. Stifter og medstifter af en række sociale iværksætterprojekter, heriblandt Borger-dag. Arbejder som selvstændig konsulent med at facilitere samskabende processer og udvikle personligt, kollektivt og bæredygtigt lederskab som veje til at fremme en
lyttende, lærende, oplyst og selvorganiserende kultur.
Deltagerne kan købe Nadja U. Prætorius’ anmelderroste bog til en fordelagtig pris: “EN VERDEN TIL FORSKEL – Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske”,
2016, Klim.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00
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KASSERERENS ARBEJDE – specifikt Økonomi, administration og partistøtte
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Kort introduktion til Økonomi og Administration AlleOs/håndbogen.
1. Opstart af 2018 og regnskab for 2017
Budgetter
Partistøtte
Tilskud
Medlemskontingent
Fordelingsnøgle Storkredse/lokalforeninger
Udbetalingsterminer fra Landssekretariatet
Indtastning af grundlæggende oplysninger i regnskabs-skabelon
Indtastning af bilag i bogføringsdelen
Overblik og årsregnskab
Donationer (alternativets værdier)
Spørgsmål til regnskab
Praktiske øvelser
2. Bogholderi
Skabeloner til refusion, forskud mm.
Krav til bilag
Spørgsmål til bogholderi
Praktiske øvelser
3. Spørgsmål og ønsker?
Om underviseren:
Jeg hedder Birte og er ansat som Økonomichef i Alternativets Landssekretariatet. De ﬂeste kender mig sikkert som regnskab@alternativet.dk og vi har garanteret talt eller skrevet
sammen ﬂere gange.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00

ÆSTETISK KOMMUNIKATION
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
At deltagerne lærer at bruge æstetiske virkemidler, som video og fotos i arbejdet med kampagner og sociale medier. Hvad kommer der til at ske? Workshoppen indledes med en introduktion til Alternativets æstetik og visuelle identitet. Vi vil gennemgå en række eksempler
på, hvornår Alternativet har kommunikeret aller bedst og undersøge, hvad der kendetegner
Alternativets æstetik. Herefter skal alle deltagerne selv ud og både tage et foto og lave en
video på 1 minut, der viser Alternativets æstetiske kommunikation. Gennem praktisk arbejde
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med ﬁlm og fotos vil alle deltagerne lære om billedkomposition, lyssætning, lyd og videooptagelse, som afspejler Alternativets særlige æstetik og visuelle identitet. Afslutningsvis
mødes deltagerne og evaluerer hinandens resultater.
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?
Deltagerne skal tænke over, hvad de synes er det bedste eksempel på god Alternativ kommunikation. Det kan være en valgplakat, video, billede, podcast eller noget helt andet, der
har inspireret dem. Derudover skal alle have en smartphone med eller andet, der kan tage
billeder eller video.
Om underviseren:
Oliver Riel. Jeg er medieansvarlig og udviklingskonsulent i Udvikling og Innovationsafdelingen på Christiansborg samt en af redaktørerne på Alternativet nye medie Altivisten. I løbet
af de sidste to år har jeg været med til at lave over 100 ﬁlmproduktioner for Alternativet og
postet 500 billeder på Alternativets Instagram. Jeg har vundet priser for være en af de kreative bag den lille valgplakat ”Der er også Alternativet” og produceret en lang række valgvideo og kampagner før, under og efter valget. Jeg er uddannet Msoc. Politisk Kommunikation
og Ledelse fra CBS og har arbejde ﬁre år på Dagbladet Information samt for diverse medier,
magasiner og kommunikationsbureauer.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00

KOLLEKTIV INTELLIGENS FOR DEMOKRATI
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Jon var i efteråret på Alternativets vegne 14 dage i Madrid, hvor han sammen med 80 personer fra hele verden arbejdede på 10 forskellige projekter under overskriften “Collective
Intelligence for Democracy”. Desuden deltog han i konferencen “Democratic Cities” hvor
repræsentanter fra progressive bystyrer rundt om i verden delte erfaring, viden og konkrete
værktøjer.
På workshoppen vil du høre om hvordan demokratiet udvikler sig rundt om i verden, og om
hvordan både national og lokalpolitik kan være drivende kræfter. Du vil blive præsenteret for forskellige eksempler på, hvordan der udvikles nye demokratiformer bl.a. i Taiwan,
Madrid og Island, og du vil lære forskellige konkrete værktøjer at kende. Værktøjer, som er
vidt forskellige, men som alle bidrager til at udvikle et samfunds kollektive intelligens. Fx
bruger de i Madrid open source værktøjet “Consul” til at lave borgerbudgetter på 100 millioner Euro, mens de i Taiwan har bruger værktøjet “Polis” til at skabe mere oplyste samfundsdebatter som del af en massiv borgerinddragelsesindsats (bl.a. har de lavet deres nationale
politik om Uber og samkørsel på den måde). Vi vil desuden samtale om hvordan alt dette
kan inspirere os her i Danmark…
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OBS: Deltagerne kan med fordel medbringe en smartphone/tablet/computer
Om underviseren:
Jon Skjerning-Rasmussen: Udover at være “partigøgler” har Jon faciliteret de ﬂeste af de
politiske laboratorier der lå til grund for første udgave af vores partiprogram. Han sidder
desuden i Politisk Forum og har været med til at designe politikudviklingsprocesserne i Alternativet. Han brænder for at skabe rammer hvor ﬂere virkelig ved mere og for at videreudvikle demokratiet så det kan følge med både den kulturelle og den teknologiske udvikling
af samfundet. Til daglig bor han i Aarhus, hvor han bl.a. arbejder sammen med Thomas Titanium som er Alternativets IT-tovholder.
Tid: 11.15-13.15

BÆREDYGTIG ØKONOMI - LOKAL ØKONOMI,
ET LIVGIVENDE ALTERNATIV TIL VÆKSTØKONOMIEN
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Vores globale økonomiske system er i gang med at destruere planeten og selve vores livsgrundlag. Intet mindre. Vi er nødt til at omlægge til nye måder at producere, sælge og forbruge på, hvor vi tager hensyn til naturen, mennesker og miljø. Udvikle en helt ny form for
økonomi, som er bæredygtig. Det er et kernepunkt i al fremtidig omstilling, hvis det skal
virke. Workshoppen er bud på en sådan økonomi.
Undrer du dig over at vores verden og hverdag er fuld er reklamer, som fortæller dig, at
du skal forbruge meget mere af alt muligt? Når nu vi ved, at verdens ressourcer vil være
opbrugt inden for 30 år, hvis vi bare fortsætter som nu? Undrer du dig over at alle snakker
vækst, når nu klimaændringerne er begyndt at blive så voldsomme, at alle kan se dem. Og
når vi nu ved, at den nuværende form for vækst skaber mere drivhuseffekt og dermed ﬂere
klimakatastrofer?
Eller undrer du dig over, at den økonomiske udvikling tilsyneladende bare skaber mere hamsterhjul. Travle slidte borgere, med lang hverdag, bilkøer og stress på arbejde. Ikke mere tid,
ro og glæde. En undersøgelse blandt 230.000 mennesker i 142 lande viser, at „90 % af voksne
mennesker bruger deres vågne tid på at lave noget, de egentlig ikke vil lave, på steder de
egentlig ikke vil være“. Vores økonomi er ikke bare hård ved klima og miljø, den er så sandelig hård ved menneskene.
I øjeblikket tjener økonomien private interesser i overskud, og de levner ikke meget plads til
at tænke i klima og mennesker. Men sådan behøver det ikke være. Vi har allerede nærmest
alle brikkerne til at skabe en ny økonomi, som er bæredygtig. - Ikke bare lidt økologi dér,
lidt skovhave her, lidt fødevarefællesskab histen og lidt økosamfund pisten. Men et helt nyt
sammenhængende økonomisk system, som kan give os alle de basale livsfornødenheder.
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Det gode er, at omstillingen til bæredygtighed er en omstilling til bedre livskvalitet. Det
handler ikke om afsavn og stenalder, 14 timers arbejdsdag i kålmarker. Det er omstilling til
mere tid til selve livet med mindre stress og mere fællesskab. Det er et liv med langt sundere
fødevarer uden gifte. Renere luft, rent drikkevand, ingen affald, sunde huse uden de 350
kemiske stoffer, som p.t. er hverdag i et gennemsnitligt dansk hus. Og ikke mindst er det en
omstilling til en form for økonomi, hvor der er en fair chance for fremtidige generationer.
På sigt skal vor livsstil svare til, at vi ikke bruger ﬂere ressourcer end, at der også er til kommende generationer, sådan som FN’s Brundtland rapport fra 1987 Vor fælles fremtid oprindelig formulerede bæredygtighed. Det handler ikke om afsavn, men om at leve enklere,
klogere, deles, omlægge vaner, prioritere anderledes. Vores produktion skal tjene livet, og
den skal være bæredygtig. Overalt på jorden spirer nye former for økonomi frem. I Bhutan
producerer man fx for borgernes lykke og livskvalitet. For livet i stedet for pengene.
Hvad kommer der til at ske?
WORKSHOPPEN fortæller helt kort om vores nuværende økonomiske system. Hvorfor det
fungerer som det gør. Og hvorfor der er så hulens mange ting, der går galt.
Så fortæller den - kogt ned til en bouillon-terning - om konsekvenserne, hvis vi ikke ændrer
økonomiske system. Klimaforskerne fra Stockholm Resilience Center har samlet det i en
meget enkel og malende oversigt.
Men workshoppens hovedvægt ligger på at beskrive, hvordan vi opbygger et nyt økonomisk
system. Hvordan gør vi i praksis? Hvad er redskaber og principperne bag det? Hvad vil det
betyde for vores hverdag? Hvordan sikrer vi vores basale livsfornødenheder, uden at det bliver et liv i askese? Hvordan kan det skabe en gladere, mere menneskelig hverdag? Og ikke
mindst: Hvordan starter vi omstillingen, og hvordan bliver det realistisk i en verden domineret af store globale ﬁrmaer og regeringer, der langt hen er i lommen på de store økonomiske
interesser?
Alternativet bliver som parti nødt til at have en hel, samlet politik for en alternativ økonomi,
der skaber bæredygtighed, også på et menneskeligt plan. Det er workshoppens sigte at give
et bud på det.
Om underviseren:
Niels Aagaard sidder i ledelsen for Landsforeningen for Økosamfund (LØS) og med i styregruppen for DET FÆLLES BEDSTE, den spæde start på en dansk grøn bevægelse. Cand.
mag. i musik og samfundsfag. Redaktør og økonomi-journalist på ’politisk revy’. Leder af det
boligsociale projekt ’Rabarberlandet’ på Indre Nørrebro. Underviser i rocksammenspil og
kor samt leder på ’Nøddeknækkerens Kulturskole’. Projektleder ved Integrations-, senere
Socialministeriet. Iværksætter af omstillingsprojekter på Sydfyn. Underviser i bæredygtig
økonomi og vedvarende energi på Universitetet i Kbh. Arrangerer Folketræf maj 2018 i Vejle,
redaktør for FOLKEAVISEN.
Tid: 11.15-13.15 eller 16.00-18.00
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SKABELSE AF POLITIK
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Med udgangspunkt i den fælles workshop om demokrati i Alternativet, arbejder vi i denne
workshop med, hvordan man kan kombinere demokratiske samtaler med at skabe konkret
politik, til lokal eller nationalt brug. Vi taler om processen for at lave politik; de svære og
sjove ting i at lave konkret politik; hvordan vi laver den bedste politik i kreative og innovative processer og hvilke behov vi som Alternativister, borgere og lokalpolitikere har, når vi
skal skabe politik på nye områder.
Om underviseren:
Majken Mac er uddannet sociolog med fokus på deltagende demokratiske praksisser. Arbejder med med borgerinddragelse, demokrati, politik og facilitering af inddragende processer
i Alternativets Landssekretariat.
Tid: 16.00-18.00

FORKÆLEDE CURLINGBØRN ELLER GIDSLER AF PRÆSTATIONSSAMFUNDET?
– om unges mentale trivsel, årsagerne til den og mulige løsninger
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
I workshoppen vil vi drøfte, hvordan det står til med unge menneskers mentale trivsel i dag.
Vi hører ofte om unge, der påvirkes negativt af karakterræs, jagten på at være perfekt og
indre usikkerhed. Vi ved at antallet af unge på psykofarmaka er steget - men vi ved ikke, om
det skyldes mere/bedre diagnosticering eller at de rent faktisk har det markant dårligere
end tidligere.
Vi vil tale om mulige årsager, de unges og deres forældres eget ansvar og ikke mindst samfundets ansvar. Hvad gør vi for at bryde den opadgående kurve?
Workshoppen vil både have et sundhedsfagligt og et uddannelsesfagligt sigte. Pernille Schnoor og Carolina Magdalene Maier vil indlede med et oplæg, hvorefter der vil være kritisk,
kærlig og konstruktiv debat. Gode ideer, perspektiver, erfaringer og viden vil tages videre i
de to ordføreres politiske arbejde.
Om underviserne:
Workshoppen ledes af Pernille Schnoor, som er sundhedsordfører og Carolina Magdalene
Maier, som er undervisningsordfører.
Tid: 11.15-13.15
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DEMOKRATISK SAMTALE
Fælles workshop
For alle, ingen tilmelding nødvendig
Målet med workshoppen og hvad kommer der til at ske?
Den fælles workshop fokuserer i år på den gode, demokratiske samtale. På baggrund af
evalueringen om den måde, vi udarbejder med politik og demokrati på i Alternativet, er det
blevet klart, at vi i længere tid har fokuseret meget på at udvikle konkret national og lokal
politik, og i mindre grad på den demokratiske samtale og det, som den slags møder mellem
mennesker, kan skabe af konkret politisk og demokratisk forandring i menneskers liv og i
samfundet. På workshoppen præsenteres evalueringen og de foreløbige konklusioner, herunder behovet for genoplivningen af den demokratiske samtale, og vi skal afprøve måder at
opnå gode, demokratiske samtaler på, og opleve værdien ved dem. Alternativets grundsten
hviler nemlig på, at deltagelse, samtale, dialog og det, at være medskaber af den verden vi
bor i, skaber det bedste demokrati og det bedste samfund.
Om underviserne:
Majken Mac er uddannet sociolog med fokus på deltagende demokratiske praksisser. Arbejder med med borgerinddragelse, demokrati, politik og facilitering af inddragende processer
i Alternativets Landssekretariat.
Brian Frandsen, tidligere sekretariatschef på LS og Helle Engelbrechtsen, medstifter og tidligere HB-formand. Nu medstifter af: http://www.fandenivoldsk.nu
Tid: 14.00-15.30
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