REFERAT FRA ALTERNATIVETS LANDSMØDE

Referatet læses bedst sammen med forslagshæftet fra Landsmødet, hvori al
information om de enkelte forslag, der blev bragt til afstemning, fremgår. Her kan
ligeledes findes beretning, regnskab mv. Samtlige dokumenter findes på vores
hjemmeside Landsmøde 2021 // Alternativet
Landsmødet blev afviklet digitalt den 15. og 16. maj 2020. Hovedbestyrelsen og
sekretariatet deltog fysisk i København, og resten af deltagerne deltog digitalt via
zoom eller ved streaming og digitalafstemning. Der var i alt 230 registrerede
stemmere.

DAGSORDEN
Lørdag 15. maj 2021
● Velkommen
● Valg af Dirigent, referenter,
stemmetællere og
landsmødeformalia
● Gæstetalere og indslag
● Alternativets Unge taler
● Politisk leders beretning
● Torsten taler
● Debat
● Frokost
● KVRV21 - en fælles opgave v.
Franciska og Torsten
● Den politiske målskive v.
Franciska og Torsten
● Valgoplæggets vigtigste politiske
temaer - Ordførerindlæg
● Pause
DEL 2 - Den lokale forankring gejst, Energi og fællesskab
● Indspark fra den lokale politiske
målskive
● ÅU- kampagnestatus
● Kommunikation og vidensdeling v.
sekretariatet

●
●
●
●

Pause
Roterende digitalt gruppearbejde
Fælles debat v. HB
Næste trin i raketten - Franciska
og Torsten

Søndag 16. Maj 2021
● Velkomst ved Hovedbestyrelsen
● Hovedbestyrelsens beretning
● Vedtægtsblok nr. 1
● Oplæg fra Alternativets Børne- og
familiepolitiske arbejdsgruppe
● Afstemning Blok 1 og pause
● Økonomisk beretning, aflæggelses
af regnskab og valg af revisor
● Fastlæggelse af kontingent
● Frokost
● Afstemningsresultat blok 1
● Vedtægtsudvalgets beretning &
forslag 6 Flexibelt vedtægtsudvalg
● Dialogrådets beretning
● Forslag Blok 2
● Vision for Alternativets
Handicappolitik
● Afstemning & resultat Blok 2 og
pause
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●
●
●

Forslag Blok 3
Afstemning & resultat Blok 3 og
pause
Forslag blok 4
Afstemning & Afstemningsresultat
Blok 4 og pause
Præsentation af kandidater
(forperson, HB, Vedtægtsudvalg)

●
●
●
●
●

Afstemning forperson & HB
Præsentation af
Vedtægtsudvalgskandidater & valg
Afstemning og pause
Hvem blev valgt?
Farvel og tak for nu

Velkomst
Mark Desholm bød velkommen til dagen. Hovedbestyrelsen indstillede Marian
Skovgaard som dirigent.
Valg af Dirigent, referenter, stemmetællere og landsmødeformalia
Mariann Skovgaard blev valgt til dirigent ved håndsoprækning i salen og pollfunktionen på zoom.
Punkter dirigenten gennemgik
Dirigenten konstaterede, at landsmødet var rettidigt indkaldt (§7, stk. 1).
Dirigenten konstaterede, at forslag og opstillingsgrundlaget for kandidaterne var
offentliggjort og rettidigt sendt ud for 15 dage siden, jf. § 7, stk. 7
Dirigenten konstaterede, at regnskabet ikke var rettidigt sendt ud. Der er ikke i
den forløbne periode modtaget indvendinger mod det manglende materiale.
Inden den endelige konstatering af mødets korrekte indkaldelse spurgte dirigenten,
om der var bemærkninger til formalia. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede
dirigenten, at landsmødet var korrekt indkaldt.
Stemmetæller og referenter
Til stemmetællere blev valgt: Noah Sturis, Martin Kjærulff, Nadim Mahmoud og
Bine Siefert.
Til referenter blev valgt: Allan Lindemark, Clive Mpanga, Katrine Bagge Nielsen,
Diellza Murtezaj, Lone Pedersen og Zoé Elkær Nicot.
Stemmetællere og referenter blev valgt ved afstemning zoom og ved
håndsoprækning i salen.
Samtalemanifest
Samtalemanifestet blev gennemgået og vedtaget ved afstemning på zoom og ved
håndsoprækning i salen.
Gæstetalere og indslag
Den første gæstetaler var Mica Oh, underviser i antiracisme og intersektionel
feminisme.
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●

Se talen her.
Dagens næste gæstetaler var Frederik Bjørnbak fra Den Grønne
Studenterbevægelse.
Se talen her.

Politisk leders beretning og MF-tale
Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, aflagde beretning. Se
beretningen her.
Torsten Gejl, Medlem af Folketinget holdt tale. Se talen her.
Debat
Se debatten her
Franciska samlede op på debatten og takkede medlemmer, frivillige og aktivister.
Efter yderligere debat samlede Torsten op på debatten.
Alternativets unge taler
Malthe Uldbæk Iversen og Mikkel Larsson fra Alternativets Unge talte.
Talen kan læses i bilag 1, som er vedhæftet dette referat.
KVRV21 - en fælles opgave & den politiske målskive
Franciska introducerede Alternativets strategi til KVRV21.
Talen kan ses her.
Torsten præsenterede den politiske målskive.
Talen kan ses her.
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Dagens sidste gæstetaler var Elsebeth Frederiksen fra Almen Modstand. Se talen
her.

Under debatten samlede Torsten op under sloganet ”Vi tager magten for at dele
den”, og Franciska samlede op og takkede for de gode inputs. Efter den
efterfølgende debat konkluderede Franciska debatten under sloganet “Vi stiller op
hver for sig, sammen”.
Valgoplæggets vigtigste politiske temaer - Ordførerindlæg
Ordførertale v. transportordfører Peter Kjær. Talen kan ses her.
Ordførertale v. ungeordfører Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen. Talen kan ses her.
Ordførertale v. beskæftigelsesordfører Troels Kristian Jakobsen. Talen kan ses her.
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Franciska samlede op på regionspolitik og fremtidens sundhedssektor, som der
også blev spurgt til tidligere, og åbnede for debatten. Se Franciskas opsamling her
og se efterfølgende debat her.

DEL 2 - Den lokale forankring - gejst, ideer og videndeling
Orientering fra baglandet i Københavns Storkreds v. Qasam Nazir Ahmad.
Indlægget kan ses her.

Orientering fra baglandet i lokalforening Syddjurs (Storkreds Østjylland) v. Line
Aaen og Mette Foged. Indlægget kan ses her.
Orientering fra baglandet i lokalforening Tønder (Storkreds Sydjylland) v. Ditte
Madvig. Indlægget kan ses her.
ÅU- kampagnestatus
Oplæg fra Alternativets Unge v. Organisatorisk Næstforperson, Nikoline Erbs
Hillers-Bendtsen og Politisk Næstforperson, Katrine Skov-Hansen. Oplægget kan
ses her.
Kommunikation og vidensdeling - ved sekretariatet
Oplæg v. Presse- og Kommunikationschef, Karina Willumsen. Se oplægget her.
Oplæg v. IT-rådgiver, Noah Reinert Sturis og Organisatorisk Assistent Nadim
Hamad Mahmoud som viste det nye kandidatsite og fortæller om de tiltag der er
sat i søen og dem, der er på vej.
Se oplægget her.
Roterende digitalt gruppearbejde
Der blev igangsat et roterende gruppearbejde i 4 digitale grupper med
overskrifterne:
● Havestuen: Det skal være fedt at være kandidat- hvordan?
● Pavillonen: Lokal politik og nationale temaer- samarbejde i praksis
● Slyngelstuen: Stærk organisering - kampagnens roller.
● Køkkenet: Konkrete lokale politiske forslag - Alternativ lokalpolitik.
Tilbagemelding fra grupperne v. tovholderne
Holdlederne samlede op på gruppearbejdet. Se opsamlingen her.
Lina Aaen samlede op på det første tema om hvordan det kan blive fedt at være
kandidat.
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Orientering fra baglandet i Nordsjællands Storkreds v. Bina Seff. Indlægget kan ses
her.

Det skal være fedt at være kandidat- hvordan?
Line Aaen introducerede temaet om, hvordan det kan blive fedt at være kandidat.
Herunder er et uddrag af de mange input fra debatten:
 Vi bør bakke hinanden op, støtte, og anerkende andres arbejde. Som
kandidat skal man kunne mærke, at man er en del af et fællesskab, og
kandidaterne skal føle sig værdsat. Opbakning er essentielt, både digitalt via
de sociale medier og fysisk.
 Vi bør fokusere på at holde dynamiske møder, så man undgår lange og
trættende møder.
 Som kandidat er det vigtigt at have gode kommunikations -og
formuleringsevner og god kontakt til pressen. At besidde faglig viden
udstråler desuden seriøsitet.
 Et struktureret bagland, man som kandidat kan sparre med, er ligeledes
vigtigt.
 Aflastning af kandidaten kan ske ved at fokusere på kreative kampagner,
blogindlæg osv.
 Samarbejde med øvrige partier er centralt; relationerne kan dyrkes ved bl.a.
at deltage i arrangementer. Et godt kendskab til både modstandere og støtter
er vigtigt for den gode dialog.
 Ved at holde den gode tone hele vejen gennem valgkampagnen skaber vi et
godt miljø.
 Det at være kandidat er et socialt og fælles projekt, og det er vigtigt at samle
alternativister og lokale ildsjæle omkring sig.
 Som kandidat kan man med fordel vælge mærkesager, som passer ind i
Alternativets hovedprogram.
 Kandidaternes kampagnestrategier skal være simple og forholde sig til de
vigtigste sager. Vi skal sikre, at kandidaterne ikke føler sig hjælpeløse under
valgkampagnerne, og organisationen skal tage hånd om alle kandidaterne, så
de føler sig set.
 Et værktøj til at udveksle erfaringer mellem kandidater kan være at oprette
en Facebookgruppe, for at skabe et rum til kandidaterne til vidensdeling
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Christian Poll samlede op på det andet tema om sammenhængen mellem det
statslige og det kommunale. Sascha Faxe samlede op på det tredje tema om en
stærk organisering - kampagnens rolle. Kasper Krebs samlede op på det fjerde
tema om konkrete lokale forslag.
Nilas Bay-Foged samlede op på alle fire emner, der blev debatteret i gruppen som
var fysisk til stede.










Lokal politik og nationale temaer- samarbejde i praksis
Christian Poll introducerede temaet om dynamikken mellem de kommunale og
nationale temaer. Herunder er et uddrag af de mange input fra debatten:








Der er bør være en vekselvirkning mellem nationale politiske udspil og deres
indflydelse på det kommunale plan.
Sammenhængen mellem arbejdet på Christiansborg, det nationale arbejde og
det lokale arbejde kan forbedres ved at lave lokale events, der relaterer sig
til de lovforslag og beslutningsforslag, Torsten debatterer i Folketingssalen.
Til kommunalvalget kan man med fordel bruge Alternativets politiske udspil
proaktivt.
Der sker en stigende detailregulering indenfor bl.a. beskæftigelsetransport- og uddannelsesområdet. Det bevirker, at det kommunale selvstyre
i højere grad påvirkes af national lovgivning. I kommunalvalgkampen bør vi
derfor fokusere på at fremme det kommunale selvstyre gennem et
nærhedsprincip.
Andre politikområder, hvor det nationale og kommunale overlapper, er f.eks.
Trafikpolitik og ældrepolitik. Ift. trafikpolitik kan man i den valgkampen
fokuseres på infrastruktur, ladestandere og arbejdskraft.
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mm. Vi skal blive bedre til at dele idéer (der virker) på tværs af landet, så vi
kan inspireres af andre.
Der skal fokus på prioritering af egne ressourcer - mærk efter hvad du vil og
hvad virker for dig.
‘Kandidatdating’ kan være et nyttigt værktøj, hvor man undersøger om der
er en kandidat nær sig selv med lignende interesser. Herved kan man starte
samtaler mellem forskellige kandidater og få sparring fra andre i samme
båd. Ved at lokalisere andre aktive kandidater danner man samtidig et
fællesskab.
Vælgermøder kan også være et sted, man kan danne gode relationer til de
andre kandidater.
Man kan også skabe en mentorordning, for de alene-kandidater i landet, som
ønsker sparring og hjælp.
For at blive set og hørt kan kandidaterne med fordel skrive debatindlæg,
læserbreve, taler mm. I den forbindelse skal vi bruge hinandens styrker
klogt.
Med begrænsede midler, må der tænkes kreativt; f.eks. kan man hænge
valgplakater op ved valgstederne.
Find optimisten frem og nyd processen!

















Det kan virke paradoksalt, at mens kommunen har tilsynspligt til at sikre
havmiljøet omkring kommunen, har staten en del af denne bemyndigelse.
Det vil derfor være interessant at kunne arbejde for nærhavmiljøet på
kommunalt niveau. F.eks. er der eksempler på forurening af fjorde, hvor det
er svært at lave forandringer på kommunalt plan, da det netop er et
nationalt anliggende.
Det samme gælder problematikken om, at kommunerne ikke har
bemyndigelse til at lave bilfri zoner. Et andet eksempel er budgetloven, som
er lovfæstet og derfor ufleksibel i forhold til kommunernes manøvrerum.
Skellet mellem det kommunale og nationale kan være svært at finde rundt i
for vælgerne - tredelingen mellem stat, region og kommune er ikke
letforståelig. Derfor bør vi til kommunalvalget også italesætte national
politik, da det for vælgerne er stor sammenhæng mellem kommunal- og
national politik. Nationale dagsordener kan sagtens bruges på kommunalt
plan til at sende signaler om hvilke områder, der er vigtige for Alternativet.
Områder som nationale tests og omlægningen af jobcentrene til
ressourcecentre, som godt nok er reguleret på nationalt niveau, vil være
gode at tage op i valgkampen. Det blev foreslået at lave et forsøg med
borgerløn via jobcentrene, altså en ubetinget basisindkomst.
En anden vigtig agenda på både det nationale og kommunale plan er den
bæredygtige omlægning af landbrugsskoler.
Det bliver også vigtigt at kommunikere til vælgerne at den vedtagne lov om
minimumsnormeringer kun forpligter gennem et kommunalt gennemsnit, og
derfor ikke nødvendigvis giver flere pædagoger til børnene.
Vi skal synliggøre fortællingen om det bæredygtige samfund i de individuelle
kommuner.
At skabe et Danmark i balance er også en vigtig dagsorden, som både
afspejles nationalt og lokalt, med fokus på investeringer i hele Danmark.
Det blev foreslået, at man kunne søge oplysningsmidler til at holde
borgermøder, med det formål at oplyse borgere omkring komplekse områder
som f.eks. anlægsloven.
Handicapområdet har brug for at blive reformeret, måske ved at overføre
nogle kompetencer fra det kommunale niveau til det statslige niveau.
Til kommunalvalget bør vi gøre brug af Doughnut-modellen, og have fokus
på at gøre den let forklarlig.
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Det er vigtigt at definere de forskellige roller under valget på forhånd, f.eks.
ved at afholder møder, lære hinanden at kende og bruge hinandens styrker.
Der er et problem hvis man er ene person i en kommune, og man får brug for
sparring og hjælp til at organisere sig.
Nogle steder har man med succes med faglige mentorer, som kan
understøtte den enkelte kandidat.
Små afdelinger kan slå sig sammen med nabokommuner om fælles temaer.
F.eks. slog Tønder og Haderslev sig sammen om grænseproblematikker.
Små afdelinger kan også vinde på at samarbejde med andre partier og få
inputs den vej.
De små partiforeninger har brug for hjælp fra central i partiet, især hvis de
fx mangler kandidater.
Vi skal sørge for at forventningsafstemme på forhånd - har man en
spidskandidat, eller er det vigtigste at partiet kommer ind?
Der skal gøres plads til de mere introverte på listerne, som måske ikke har
lyst til at deltage i debatterne.
Zoom er et værktøj, der kan være med til at fremme samarbejde på tværs af
landet.
Gennem nationale sparringsgrupper kan man skabe et samspil mellem
kandidater over hele landet.
Man kan med fordel stille op til både kommunal- og regionsvalg for derved
at deltage i flere debatter og skabe synlighed om sig selv som kandidat.
Man kan overveje at lave åbne opslag efter kandidater, også for folk der ikke
allerede er medlem af partiet. Det kan dog være en udfordring at sikre, at
disse forbliver loyale over for partiet.
Faglighed skal i fokus, da vidensdeling og faglig støtte er fundamentet for en
god argumentation.
Ved at dele egne læserbreve kan disse fungere som inspiration for andre
kandidater.
Der er endvidere brug for grafisk støtte, så kandidater kan påsætte egne
billeder på præfabrikerede grafikker. Især i månederne op til valget bliver
der brug for grafisk hjælp fra sekretariatet.
I kampagnerne er det desuden vigtigt at have en presseansvarlig.

Konkrete lokale politiske forslag - Alternativ lokalpolitik.
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Stærk organisering- kampagnens roller
Sasha Faxe introducerede temaet om hvordan vi får en stærk organisering kampagnens roller. Herunder er et uddrag af de mange input fra debatten:





















Fokus på frihed for offentlige ansatte er vigtigt. På folkeskoleområdet bør
man f.eks. give mere frihed til lokalt fastsatte klasselofter og specialtilbud,
samt arbejde med borgerbudgetter.
Der er startet en bevægelse med konceptet ”tiny-houses” i Svendborg, og det
kunne være interessant at få en kommune til at lave en lokalplan til at
udbygge konceptet.
Energipolitik, og de lokale problemstillinger der knytter sig hertil, bliver
også et vigtigt tema til kommunalvalget.
Derudover er demokratisk indflydelse et vigtigt tema. F.eks. er et øget fokus
på demokrati på skoleskemaet samt lokale råd som set i Aarhus interessante
muligheder.
Doughnut-modellen bør tænkes ind i handicapområdet. Det gælder f.eks. i
forhold mere hjælp til borgere under uddannelse, og vigtigheden af at have
en fast kontakt på jobcentret, frem for at borgeren mødes af mange
forskellige ansatte.
I forhold til byrådenes økonomi bør der være fokus på fordeling af midler
proportionelt med antal indbyggere.
Vi bør markere os stærkere på seniorpolitikken, bl.a. ved at lave et opgør
med alderstyranniet - vi kan være aktive langt op i årene.
Vi bør fokusere på at gøre byerne grønne som modstykke til stadig flere
betonbyggerier.
Fokus på åbenhed, ordentlighed gennemsigtighed er også vigtige
mærkesager – konkret kan man foreslå et borgerting.
På Frederiksberg har man forsøgt sig med borgerbudgetter, som er et godt
eksempel på selvbestemmelse og demokrati.
Vi bør markere os på alternative arbejdsformer, f.eks. en 30 timers
arbejdsuge samt deltidsstillinger i ældreplejen.
Det samme gælder skoleområdet, hvor mere selvstyre i skolebestyrelserne
mv. er en stærk mærkesag.
Vindmøller og grøn energi er også en vigtig dagsorden, der skal diskuteres
på kommunalt plan.
I valgkampen bliver det vigtigt at vise, at vi ikke bare vil noget alternativt,
men også, at vi kommer med konkrete løsninger.
Man kan med fordel skabe fælles initiativer på tværs af kommuner og
”kopiere” succesfulde tiltag fra en kommune til en anden.
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Kasper Krebs introducerede temaet om konkrete, lokalpolitiske forslag. Herunder
er et uddrag af de mange input fra debatten:

Opsamling og Fælles debat v. Kristian Johnsen og Tine Busk fra HB
Kristian og Tine fra HB samlede op på dagens debatter og højdepunkter. Se
opsamlingen her.

Afslutning
Dirigenten lukkede mødet med information om morgendagen.
Søndag 16. maj 2021
Velkommen
Dirigenten bød velkommen til Alternativets Landsmøde dag 2.
Hovedbestyrelsens beretning v. forperson Mark Desholm og næstforperson
Trine Aslaug Hansen
Mark og Trine indledte med varmt at takke Bente Villadsen for hendes arbejde som
forperson. Den skriftlige beretning kan læses her. Herefter var der afstemning om
hovedbestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.
Vedtægtsblok nr. 1
Vedtægtsforslag skal vedtages med ⅔flertal blandt de afgivne stemmer. Et vedtaget
forslag har virkning efter landsmødets afslutning medmindre andet er anført.
Vedtægtsforslag 1 - En ikke-fungerende storkreds
Forslag 1. og 2 blev motiveret af Johnny West.
Afgivne stemmer: 144
Stemmer for: 136
Stemmer imod: 3
Blanke stemmer: 5
Forslaget blev vedtaget.
Vedtægtsforslag 2 - En ikke-fungerende kommuneforening
Afgivne stemmer: 146
Stemmer for: 138
Stemmer imod: 1
Blanke stemmer: 7
Forslaget blev vedtaget.
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Næste trin i raketten v. Franciska og Torsten
Opsamling på dagen v. Franciska og Torsten. Se opsamlingen her.

Vedtægtsforslag 4 - Tillad dobbeltmandat for ÅU
Forslagene blev motiveret af Malthe Uldbæk Iversen. Motivationen og den
efterfølgende debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 146
Stemmer for: 123
Stemmer imod: 12
Blanke stemmer: 11
Forslaget blev vedtaget.
Oplæg fra Alternativets Børne- og familiepolitiske arbejdsgruppe
Arbejdsgruppens forslag og arbejde blev præsenteret af Mira Issa Bloch og Nanna
Høyrup Andersen. Oplægget kan ses her.
Økonomisk beretning, aflæggelses af regnskab og valg af revisor
Erik Stent Pedersen, der er kasserer i Hovedbestyrelsen, fremlagde den
økonomiske beretning samt aflagde regnskabet for 2020. Oplægget kan ses her.
Den efterfølgende debat kan ses her.
Afstemning for regnskabet for 2020:
Stemmer for: 77 på zoom samt alle i salen.
Stemmer imod: 5 på zoom, 0 i salen i salen.
Regnskabet for 2020 blev vedtaget.
Valg af revisor v. Erik Stent Pedersen. Indlægget kan ses her.
Afstemning for valg af revisor:
Stemmer for: 73 på zoom samt alle i salen
Stemmer imod: 1 på zoom, 0 i salen.
Grant Thornton blev genvalgt som revisor for Alternativet.
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Vedtægtsforslag 3 - Tillad dobbeltmandat til alle
Forslagene blev motiveret af Jens Harder.
Afgivne stemmer: 151
Stemmer for: 133
Stemmer imod: 14
Blanke stemmer: 4
Forslaget blev vedtaget.

Vedtægtsudvalgets beretning
Peter Laudrup aflagde vedtægtsudvalgets ”beretning”. Oplægget kan ses her.
Dirigenten pointerede, at der har ikke har været et fungerende vedtægtsudvalg, da
der kun var to medlemmer af udvalget. Derfor var der formelt set ikke tale om
egentlig beretning, som der skulle tages stilling til.
Vedtægtsforslag 6 - Flexibelt vedtægtsudvalg, øjeblikkelig virkning
Peter Laudrup motiverede forslaget på Hovedbestyrelsens vegne. Motivationen og
den efterfølgende debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 133
Stemmer for: 123
Stemmer imod: 2
Blanke stemmer: 8
Forslaget blev vedtaget.
Dialogrådets beretning
Thor Clasen Jonasen fremlagde Dialogrådets beretning. Oplægget kan ses her.
Stemmer for: 68 på zoom samt alle i salen.
Stemmer imod: 6 på zoom, 0 i salen.
Dialogrådets beretning 2020 blev vedtaget.
Vedtægtsforslag 7 - Dialogrådet
Forslaget blev motiveret af Thor Clasen Jonasen. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 136
Stemmer for: 119
Stemmer imod: 5
Blanke stemmer: 12
Forslaget blev vedtaget.
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Forslag 5 - Fastlæggelse af kontingent
Forslaget blev motiveret af Erik Stent Pedersen. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 146
Stemmer for: 121
Stemmer imod: 25
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 9 - Minimere stemmemaksimering
Forslaget blev motiveret af Brian Bruhn. Motivationen og den efterfølgende debat
kan ses her.
Afgivne stemmer: 122
Stemmer for: 39
Stemmer imod: 83
Forslaget blev forkastet.
Forslag 10 - Borgerforslag om valgforbund til folketingsvalg
Forslaget blev motiveret af Carl Bloch. Motivationen og den efterfølgende debat
kan ses her.
Afgivne stemmer: 137
Stemmer for: 37
Stemmer imod: 100
Forslaget blev forkastet.
Forslag 11 -Vision for Alternativets Handicappolitik
Thomas Vestergaard og Vinnie Kjærgaard Jørgensen præsenterede visionen for
Alternativets handicappolitik, og motiverede forslag 11. Oplægget og den
efterfølgende debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 123
Stemmer for: 121
Stemmer imod: 2
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 12 - Fagråd og inspirationsnetværk
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Vedtægtsforslag 8 - Ændret eksklusionsproces
Forslaget blev motiveret af Thor Clasen Jonasen. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 126
Stemmer for: 77
Stemmer imod: 35
Blanke stemmer: 14
Forslaget blev forkastet

Vedtægtsforslag 13 - Etablering af Koordinationsudvalg
Forslaget blev motiveret af Mark Desholm. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 127
Stemmer for: 82
Stemmer imod: 27
Blanke stemmer: 18
Forslaget blev forkastet.
Vedtægtsforslag 14 - Afklaring af arbejdsopgaver
Forslaget blev motiveret af Mark Desholm. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Hovedbestyrelsen trak en del af forslaget tilbage, nemlig den del der vedrørte
ændring af paragraf 10, stk. 1 om Politisk Forums ansvar for kvalificering og
vedtagelse af den officielle politik. Ingen ønskede at opretholde denne del af det
oprindelige forslag.
Afgivne stemmer: 125
Stemmer for: 109
Stemmer imod: 11
Blanke stemmer: 5
Forslaget blev vedtaget.
Vedtægtsforslag 15 Mulighed for 2 politiske ledere
Forslaget blev motiveret af Mark Desholm. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 134
Stemmer for: 90
Stemmer imod: 39
Blanke: 5
Forslaget blev vedtaget.
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Forslaget blev motiveret af Christian Poll. Motivationen og den efterfølgende debat
kan ses her.
Afgivne stemmer: 134
Stemmer for: 129
Stemmer imod: 5
Forslaget blev vedtaget.

Vedtægtsforslag - 17 Fleksibilitet i HB med øjeblikkelig virkning
Forslaget blev motiveret af Mads Damgaard. Motivationen og den efterfølgende
debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 133
Stemmer for: 120
Stemmer imod: 7
Blanke stemmer: 6
Forslaget blev vedtaget.
Vedtægtsforslag 18 - HB kan rekonstituere forpersonen
Forslaget blev motiveret af Kristian Johnsen. Motivationen kan ses her.
Afgivne stemmer: 131
Stemmer for: 115
Stemmer imod: 12
Blanke stemmer: 4
Forslaget blev vedtaget.
Vedtægtsforslag 19 - Landsmøde valgte HB-medlemmer for 2 år
Forslaget blev motiveret af Mads Damgaard Mortensen. Motivationen og den
efterfølgende debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 129
Stemmer for: 100
Stemmer imod: 21
Blanke stemmer: 8
Forslaget blev vedtaget.

Præsentation af kandidater (forperson, HB, Vedtægtsudvalg)
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Vedtægtsforslag 16 - Tillidsafstemning til HB-valg med øjeblikkelig virkning
Forslaget blev motiveret af Tenna Duch Schaldemose. Motivationen og den
efterfølgende debat kan ses her.
Afgivne stemmer: 138
Stemmer for: 96
Stemmer imod: 32
Blanke stemmer: 10
Forslaget blev vedtaget.

De opstillede kandidater til forpersonsposten, Hovedbestyrelse og vedtægtsudvalg
blev præsenteret. Præsentationsvideoerne kan ses her. Præsentationerne af
kandidaterne til vedtægtsudvalget kan ses her.

Tillidsafstemning til kandidat til forperson
Der blev afgivet tillid (mere end 50% af stemmerne) ved afstemning til Mark
Desholm som forperson, og dermed var han endeligt valgt som eneste kandidat til
posten.
Tillidsafstemning til kandidater til hovedbestyrelsen
Der blev afgivet tillid (mere end 50% af stemmerne) til alle de opstillede
kandidater. Da der skulle vælges op til 6 kandidater, jf. forslag 17, kunne det
konstateres, at alle var valgt.
Trine Aslaug Hansen, 134 stemmer
Mark Desholm, 132 stemmer (Tillidsafstemning til HB foregik sideløbende og
dermed optrådte Mark også i denne)
Tine Busk, 131 stemmer
Nilas Bay-Foged, 130 stemmer
Tenna Duch Schaldemose, 130 stemmer
Thomas Quist Mortensen 124 stemmer
Valg til Vedtægtsudvalget
Efter det vedtagne forslag 6, skulle der vælges 3-5 personer til vedtægtsudvalget.
Det kunne derfor konstateres, at alle de opstillede kandidater, Malthe Uldbæk
Iversen, Peter Laudrup og Pernille Lykke Dalmar og Jan Allan Andersen alle var
valgt til vedtægtsudvalget.
Franciska takkede medlemmerne af hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget, som
kom på scenen og modtog en gave i form af ”Seedbombs” med økologiske bivenlige
blomsterfrø.
Dirigenten erklærede landsmødet for afsluttet, og Mark Desholm fik det sidste ord.
Se afslutningen her.
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Videohilsner
Videohilsner fra rundt omkring i landet blev vist. De forskellige videoer kan ses
her.

Bilag 1 – Tale fra Alternativets Unge
Det er ikke lang tid siden vi stod her sidst. Endnu engang må vi gøre det digitalt og
endnu engang skal vi mødes bag skærmene. Vi har fået dannet mange gode
erfaringer med det digitale og det åbner op for mange fede muligheder for
medlemsinddragelse, men det er desværre ikke det samme som at mødes fysisk. Vi
savner at se jer.
2020 og starten af 2021 har ikke været lette år for foreningslivet og Alternativets
Unge har desværre ikke været en undtagelse. Vores foreningsliv er i Danmark
stadig lukket ned og der er lange udsigter til at vi i Alternativets Unge kommer til
at stå så stærkt, som vi gjorde ved udgangen af 2019.
Men på trods af dette, har det dog stadigvæk lykkedes os at få reel politisk
indflydelse. På finansloven sidste år fik vi gennem et stærkt samarbejde mellem
vores unge ordfører Nikoline og finansordfører Kim Hjerrild sat penge af til at få
grønt iværksætteri på skoleskemaet på landets ungdomsuddannelser. Det er en
stor sejr både for Alternativet, men i den grad også for Alternativets Unge.
Iværksætteri har været en fælles mærkesag fra starten - dette var derfor kun
første milepæl siden valget af ny politiske leder. Vi håber på et fremtidigt stærkt
samarbejde mellem Alternativets ordfører fra ÅU og resten af Alternativet.
ÅU’s hårde modvind det seneste år har til ingens overraskelse delvis været på
grund af Covid-19. Alternativets Unge er på mange måder en forening, der lever af
det nære fællesskab. Mulighederne for at diskutére aktie-afgift over en kold
Tuborg RÅ har praktisk talt været umuligt det seneste år. Og det har også kunnet
mærkes på energien blandt vores frivillige.
I Alternativets Unge har vi arbejdet med hvordan Corona har ramt de unge. Det har
resulteret i en Corona-hjælpepakke. Hjælpepakken fokuserer på alt fra mental
sundhed og trivsel til økonomi. Vi foreslår at sænke egenbetalingen til høj- og
efterskoleophold og gøre SU-lån optaget under Coronakrisen rentefrie.
Vi håber, fremover at man vil tænke på unges helbred præventivt, så de politiske
løsninger ikke er et plaster, men en hjælpende hånd, der sikrer at man ikke slår sig
til at starte med.
Vi håber også at I vil fokusere på foreningslivet. Lige nu står vi i den situation, at
vi gerne må mødes til en fodboldkamp i klubben, men vi må ikke mødes med 2
meters afstand til bestyrelsesmøde i lokalforeningen. Det giver ingen mening for
os, og vi håber at vi snart igen må se hinanden i øjnene.
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_________________________
Dirigent

Vi kommer i den kommende tid til at fokusere på opkvalificering og uddannelse af
vores nuværende medlemmer, især i forbindelse med det kommende skolevalg og
KV/RV-valg. Og når vi endelig må mødes, får vi rigtigt travlt, for der er meget at
indhente.
Alternativets Unge er tit blevet betegnet, som en rugekasse for Alternativet, og det
har vi været på mange måder. Vi har både set politik og medlemmer starte i
Alternativets Unge og derefter rykke over i Alternativet. Det synes vi selvfølgelig er
en god tradition og vi har derfor taget et par idéer med, som vi håber I vil tage til
jer.
Der skal gang i medlems- og borgerinddragelsen.
Vi har før vundet på at være Danmarks mest involverende, inkluderende og lydhøre
parti - og det skal vi være igen.
Derfor bør vi tage et kig på, hvordan vi udvikler politik i dag. Vores Politiske
Forum bliver nødt til at enten at omlægges eller sættes i et helt andet gear. For
POFO er så langsomt at de politiske beslutninger, bliver rykket et andet sted hen,
for at vi kan være aktuel i vores politik.
Vi bør også tage et kig på hvordan vi bestemmer, hvad der er vores politik. I
Alternativets Unge har vi på baggrund af ildsjæles hårde arbejde stemt alt vores
politik igennem digitalt. Samme struktur har Alternativet nu. Derfor håber vi, at I
vil lade jer inspirere og lade langt mere politik være bestemt direkte af
medlemmerne - også når det skal gå hurtigt.
På de sociale medier har Alternativet strammet op. Det er dejligt at se - for det er
et godt sted at ramme os unge. Man har oftere lyst til at dele, og dermed stå inde
for, hvad I skriver på sociale medier. Der er dog stadig plads til forbedring.
Alternativet har før stået stærkt på de sociale medier - og det skal vi igen!
Det er også dejligt at se, at Alternativet er opmærksom på udviklingen af
organisationen. Det er vigtigt, at der er fokus på funktionalitet og simpelhed, når
man har en organisation på vores størrelse. Der er derfor i disse tider behov for, at
vores parti ser sig selv i øjnene og kigger de interne processer igennem
Vi må heller ikke glemme at vi er og må være det mest ambitiøse parti, når det
kommer til den grønne omstilling.
Det kan hurtigt blive formindsket når de andre partier siger - “vi er da også
grønne!”
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Men ikke alt har været dårligt. Vi har på baggrund af 2019 fået bevilliget
driftstilskud fra DUF, som vi har planer om at bruge på genstart af foreningen.
Derudover har tiden uden mange aktiviteter givet mulighed for, at vi har kunnet se
ind ad og fokusere på forbedringer af vores interne praksis, så vi kan gøre det
lettere og federe at melde sig ind i kampen!

I de seneste år har der været meget fokus på sexisme og seksuelle krænkelser også blandt ungdomspartierne. I samarbejde med DUF og andre, har vi derfor i det
seneste år lavet en samværsundersøgelse, og vi afventer nu den endelige rapport.
Vi har allerede arbejdet meget på vores samværspolitik, og håber at rapporten kan
give afklaring, så vi ved hvor vi eventuelt stadig kan sætte ind.
I den kommende tid vil vi fortsat fokusere på ligestilling, både organisatorisk og
politisk. Når vi tænker ligestilling er det vigtigt, at vi tænker i en meget mere
mangfoldig forstand end bare kønsligestilling.
Vi skal være bedre til at opfordre medlemmer til at stille op, og især de
medlemmer som typisk ikke er repræsenteret i ledelser.
Politisk er vi i ÅU i gang med at udvikle politik på ligestilling. Meget politik på
området er outdated og målsætningerne er gamle. Vi skal skyde efter en bredere og
mere inkluderende forståelse af hvad ligestilling er i dag.
Til sidst vil vi minde jer ude i lokalforeningerne om at tage fat i os hvis der er
noget vi kan hjælpe med. Vi er altid klar på at holde oplæg og starte
lokalforeninger så det er bare at række hånden op.
Tak for ordet og godt landsmøde!
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Dog er er der oftest langt fra ord til handling og det skal Alternativet være langt
bedre til at påpege. Vi skal ikke være bange for at prikke til de andre - for en del af
vores eksistensberettigelse ligger i at være en vagthund for den grønne omstilling.
Og her bliver vi som ungdomsparti relevante. Vi kan være den lidt mere rebelske
og kontroversielle vagthund - der siger dét, som vi alle måske tænker.
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