REFERAT FRA ALTERNATIVETS
EKSTRAORDINÆRE LANDSMØDE
København 7. februar 2021
Landsmødet blev afviklet digitalt den 7. februar 2021.
Dagsorden
11.30 Intro til det ekstraordinære landsmøde v. Tine Busk
11.40 Valg af dirigent, referenter, samtalemanifest & stemmetællere
11.50 Præsentation af kandidaterne og fælles debat
13.00 Pause
13.05 Tale v. Torsten Gejl
13.10 Individuel opsamling og spørgsmål
14.00 Afstemning sættes i gang (1. afstemning)
14.00 Tale v. Mikkel Larsson fra Alternativets Unge
14.10 Afgørelse af 1. afstemning
14.20 Ny politisk leder kåres og taler
Intro til det ekstraordinære landsmøde
•

Tine Busk fra Hovedbestyrelsen bød velkommen til det ekstraordinære landsmøde.
Se åbningstalen her.

Valg af dirigent
•

Mariann Skovgaard blev valgt som dirigent.

Punkterne dirigenten gennemgik
•

•

•

Hovedbestyrelsen skal fra den dag, hvor Alternativet står uden Politisk leder – indenfor 1 uge
indkalde til et ekstraordinært landsmøde, der skal afholdes senest 6 uger efter.
Dette ville have medført, at Landsmødet skulle afholdes allersenest d. 2. januar.
Det var Hovedbestyrelsens vurdering, at der var behov for at sikre tid til samtale, grundighed og
håndtering af den aktuelle situation, samt en ordentlig, velforberedt og demokratisk proces. Derfor
besluttede Hovedbestyrelsen – efter samråd med Alternativets advokat (Karen Margrethe Schebye),
at udskyde valget til d. 7. februar 2021.
På baggrund af de særlige tidsmæssige omstændigheder, den rådgivning, som er ydet, og det forhold,
at der ikke var kommet indsigelser mod det ekstraordinære landsmødes afholdelse konstatererede
dirigenten, at det ekstraordinære Landsmøde blev rettidigt og korrekt indkaldt.

Samtalemanifest m.v.
•

•
•

Dirigenten konstaterede, at der i det udsendte samtalemanifestet fandtes forslag til
afstemningsprocedure, procedure for valg til politisk leder, og at der, fordi landsmødet alene
livestreames, ikke var regler om taletid og antal talere.
Det foreslåede samtalemanifest indebar, at der kunne blive tale om flere afstemningsrunder, hvis
ingen af kandidaterne opnåede mere end 50 % af stemmerne.
Det indebar også, at man kunne afgive én stemme pr. afstemning og at alle afstemninger foregik
digitalt.

•

•
•
•

Det indebar også, at stillingtagen til samtalemanifest, stemmetællere og referenter foregik under ét,
men at der var mulighed for at tage særskilt stilling til henholdsvis samtalemanifest, stemmetællere
og referenter.
Samtalemanifestet blev vedtaget via digital afstemning.
Zoé Elkær Nicot og Diellza Murtezaj blev valgt som referenter ved digital afstemning.
Noah Storis og Anne Marie Thomsen blev valgt som stemmetællere ved digital afstemning.

Præsentation af kandidaterne og fælles debat v. David Trads
•

David Trads ledte præsentationen og den fælles debat med kandidaterne. Se debatten her.

Tale v. Torsten Gejl
•

Torsten Gejl talte. Se talen her.

Individuel opsamling og spørgsmål v. David Trads
•

David Trads ledte sidste runde med opsamling og spørgsmål til kandidaterne.
Se debatten her.

Tale fra Alternativets Unge v. Mikkel Larsson
•

Mikkel Larsson fra Alternativets talte. Se talen her.

Afstemning & kåring af Politisk Leder
Der blev afgivet i alt 471 stemmer. Heraf fik:
•
•
•
•

Franciska Rosenkilde 260 stemmer
Jan Kristoffersen 75 stemmer
Thor Clasen Jonassen 43 stemmer
Troels Christian Jacobsen 93 stemmer

Da Franciska Rosenkilde opnåede mere end 50% af stemmerne, blev hun valgt som ny politisk leder af
Alternativet.
Tale v. Franciska Rosenkilde
•

Franciska Rosenkilde takkede for valget i sin tale.

