Vedtagelser fra Landsmødet
2017
På Landsmødet 2017 blev en række spændende forslag diskuteret og behandlet af
Alternativets medlemmer. Her præsenteres du for de mest væsentlige af de vedtagne
forslag og deres konsekvenser. Hvis du gerne vil læse samtlige vedtagne forslag i deres
fulde længde, skal du kigge under ”Fra Landsmødet” på Alternativets wiki:
http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Forside

Almindelige forslag
Valg til Ombudsrådet udskudt
Da der var for få opstillede til det planlagte valg til Ombudsrådet, er valget udskudt.
Storkredsforeningerne er inviteret til at indstille eller genindstille kandidater inden 15.
september. Hovedbestyrelsen udarbejder et nyt kommissorium for Ombudsrådet inden 1.
juli. Hvis du overvejer at stille op til Ombudsrådet, så tag fat i forpersonen i din
storkredsforening.

Klimaregnskab og en ny Klimafond
Alternativet vil kompensere for den klimabelastning, der forårsages af Alternativets drift.
Vi vil føre klimaregnskab og betale 1400 kr. pr. ton CO2 udledt. Pengene vil blive betalt til
en ny Klimafond, som Landsmødet har besluttet at oprette.
Klimafonden vil være åben for alle interesserede organisationer, så som partier,
virksomheder og NGO’er. De midler fonden modtager, vil blive brugt til at investere i
udvikling og implementering af klimavenlig energiteknologi i Danmark, i plantning af nye
skove, samt til at hjælpe ofre for klimaforandringerne.
Alternativet inviterer alle interesserede til et informationsmøde d. 26. juni, hvorefter
arbejdet vil gå i gang med at organisere og oprette en egentlig fond. Mere info her:
https://alternativet.dk/application/files/7914/9451/0466/Forslag_til_klimafond.pdf

Evaluering af politikudviklingsprocessen
Hovedbestyrelsen
igangsætter
en
omfattende
evaluering
af
hele
politikudviklingsprocessen i Alternativet med inddragelse af alle relevante parter i
organisationen. Evalueringen skal være påbegyndt senest i foråret 2018 og afsluttet inden
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Landsmødet samme år.

Fysiske lokaler i hele landet
Landsmødet opfordrede Hovedbestyrelsen til at prioritere økonomiske midler til at
fastholde fysiske lokaler på Sjælland, Fyn og mindst et sted i Jylland. Hovedbestyrelsens
forpligtes på at medfinansiere mellem 25% og 70% af lokaleomkostningerne, men kan
undlade at give tilskud til lokaler, der ikke anvendes tilstrækkeligt.

Konsultative budgetprocesser
Hovedbestyrelsens budgetplanlægning skal gøres på en inddragende facon. Derfor skal en
konsultativ proces igangsættes minimum to måneder før et årsbudget vedtages i
Hovedbestyrelsen, for at sikre at relevante parter bliver hørt.

Dobbeltmedlemskabsaftale med Alternativets Unge
Hovedbestyrelsen skal forhandle og indgå en aftale med Alternativets Unge om at sikre
muligheden for dobbeltmedlemskaber. Aftalen forventes udarbejdet, så den kan bringes til
afstemning på Landsmødet 2018.

Vedtægtsændringer
Mulighed for ”frizoner” ift. vedtægter
Kommune- og storkredsforeninger kan fritages for dele af minimumsvedtægterne af
Hovedbestyrelsen, så de har mulighed for at eksperimentere med alternative praksisser.
Fritagelsen er tidsbegrænset og skal efterfølges af en evaluering.

Mulighed for listeopstilling til kommunalvalg
Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet, men kommuneforeninger kan nu
vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet. Udgangspunktet er med
andre ord stadig en sideordnet opstilling, men med mulighed for afvigelse.

Fleksibilitet for bestyrelsesmedlemmers politiske kandidaturer
Både forperson, næstforperson og kassere i en kommune- eller storkredsforening kan frit
varetage sin bestyrelsespost samtidig med at de stiller op til kommunal-, regionsråds- eller
Europaparlamentsvalg. Forpersoner skal dog tilbage fra deres post, hvis de opnår valg til et
af ovenstående.
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Digitale afstemninger
Landsmødet vedtog tre forslag, der berører mulighederne for at bruge digitale værktøjer
ved afstemninger. For det første kan valg til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte
møde, nu kan foregå digitalt, og ikke blot skriftligt. For det andet, er der åbnet op for
brugen af digital afstemning blandt fysisk fremmødte til Landsmødet og ikke blot blandt
de fraværende. For det tredje, er det vedtaget, at Hovedbestyrelsen udpeger en fælles
leverandør til digitale afstemninger ved alle års- og opstillingsmøder i Alternativet.

Ændring af Politisk Forums sammensætning
Politisk Forum består nu af 2 medlemmer af hver storkreds, 1/3 af medlemmerne af
Hovedbestyrelsen, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og Politisk Ledelse. Før bestod det
af 2 medlemmer af hver storkreds, hele Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse.

Udvidelse af Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen udvides (fra og med næste Landsmøde) fra 9 til 11 medlemmer og går
fra 2 faste næstforpersoner til minimum 1 næstforperson (gælder allerede nu).
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