kandidathæfte

Introduktion
Dette hæfte indeholder alle opstillinger til hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget på
Landsmødet 2019. Kandidaterne er opstillet alfabetisk.
Der skal vælges seks medlemmer og én forperson for hovedbestyrelsen på landsmødet.
Forpersonen vælges først.
Der skal vælges fem medlemmer og to suppleanter til vedtægtsudvalget. Der er ikke i år
kandidater nok til et fuldt vedtægtsudvalg. Se vedtægtsændringsforslag 9 i forslagshæftet,
for forslag om indsupplering til vedtægtsudvalget.
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KANDIDATER
TIL HOVEDBESTYRELSEN
1. Poul Brandrup

Forperson

X

Medlem
Storkredsforening

Københavns Storkreds

Kommuneforening

København, Bydelsforening Sydhavnen og Vesterbro

Motivation

Min motivation er ønsket om at være med til at styrke
Alternativet organisatorisk og sikre den bedst mulige
sammenhæng i aktiviteterne mellem medlemsbasen,
lokal- og storkredsforeningerne, Alternativets Unge,
vore valgte politikere, Politisk Forum og vore ansatte.
Min medlemsdeltagelse som alternativist siden foråret
2015 og i hovedbestyrelsens arbejde de seneste år (som
forperson siden januar 2019) giver mig forudsætninger
for fortsat deltagelse i og udvikling af hovedbestyrelsen
og dets rolle og dermed Alternativet som parti. Med
baggrund i omfattende ledelseserfaringer for komplekse
organisationer kan jeg være med til at sikre at Alternativet
får styrket sin organisation på en måde som skaber fuld
klarhed og inddragelse.

Tidligere projekter

Politisk aktiv i min ungdom som blandt andet
gymnasieelevrådsformand (næsten 3 år), landsformand
for politisk ungdomsorganisation (2 år), medlem af
Dansk Ungdoms Fællesråds styrelse og senere ansat
med ansvar for internationale arbejdsopgaver (1975 –
1983).
Leder af Dansk Flygtningehjælps internationale arbejde
1984 – 1991, blandt andet næstformand i International
Council of Voluntary Agencies (ICVA) 1987 – 1991.
Regionalt ansvarlig i Andesregionen i Sydamerika, med
blandt andet at sikre udokumenterede fordrevne over
landegrænsers beskyttelse 1991-1993.
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Seniorkonsulent/sekretariatsleder i FN’s
Generalsekretariat (Genéve og New York) (Department
of Humanitarian Affairs/ Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs) (1991-2000). Derefter leder af
evalueringer, programudviklinger og større regionale
humanitære operationer for blandt andre FN, GOAL,
Save the Children, flere Flygtningeråd, OXFAM m.fl.
Derefter ledelseskonsulent i mange af de samme
organisationer (2012 - ).
Baggrund og uddannelse

70 år gammel, hankøn, 4 børn, tre børnebørn, passioneret
sejlsportsmand, optaget af snart sagt alt omkring mig,
betydningen af internationalt samarbejde og stor interesse
for EU, FN mv.
Særligt optaget af arbejdet for implementeringen af
Verdensmålene, og den grønne omstilling inklusiv den den
sociale dimension for at imødegå klimakrisen.
Makroøkonomi, samfundsfag, folkeret(/humanitær ret),
organisationsledelse, coaching/mentoring, forskellige
sprog.
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2. Jesper Callesen

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Københavns Omegns Storkreds

Kommuneforening

Gentofte

Motivation

Vi har som Alternativet sat nogle stærke politiske
dagsordener. Det er lykkedes at stille op til valg på alle tre
politiske niveauer i Danmark og komme ind med en helt
usædvanlig kraft og styrke. Det har vi gjort ved at formulere
visioner for fremtiden og fællesskabet og anvise en vej
gennem lighed, demokrati og bæredygtighed på et stærkt
værdigrundlag.
Vi forsøger ambitiøst at følge med menneskeligt og
organisatorisk i vores længsel efter forandringen. Det er en
stor udfordring at rumme hinandens forestillinger og ikke
mindst vores egen utålmodighed. Og samtidig udvikle en
fælles organisation der spejler vores politiske visioner. Det
er min motivation at fortsætte arbejdet med at indfri den
ambition.

Tidligere projekter

Der er mange opgaver for en Hovedbestyrelse. Som
næstforperson i de seneste to perioder har det vigtigste
sigtepunkt været, i fællesskab med bevægelsen og
Christiansborg, at tydeliggøre det fælles projekt. Så
vi bruger vores ressourcer bedre og så der samtidig
skabes plads til at eksperimentere. Det handler om, i
fællesskab at sætte en retning, stå fast på værdierne og
være i konstant dialog. Det har vi blandt andet gjort ved
at arbejde mere strategisk, som Landsmødet pålagde
hovedbestyrelsen i 2018.
Læringsudvalget afløste ombudsrådet på landsmødet
i 2018. Arbejdet med det første læringsudvalg har haft
fokus på ”opstillingsprocesser”. Hvordan sikrer vi en god
demokratisk proces, styrker og hjælper vores kandidater
og sikrer at alle er rodfæstet i vores politik og værdier.
Vi har i udvalget netop afleveret en rapport med
anbefalinger.
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Jeg har deltaget i etableringen af Københavns
omegns storkreds (KOS), været med til at starte 11
lokalforeninger, kandidatudvalg, KV17-udvalg og
regionalt sundhedsforum. Jeg er fortsat suppleant til
bestyrelsen i KOS og sidder i lokalbestyrelsen i Gentofte.
Baggrund

Jeg er kandidat i ledelse, organisation og psykologi. Har
arbejdet en årrække i erhvervslivet, som leder og rådgiver
og har senere taget en meritlæreruddannelse i dansk og
billedkunst. Jeg har været ansat i Folkeskolen i udskolingen
og som AKT-lærer og er nu billedkunstner og kunstterapeut.
http://myportrait.dk/
Jeg er 59 år og lever sammen med Katrine, Albert på 18 og
har en søn Rasmus på 28.
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3. Søren Have

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Københavns Storkreds

Kommuneforening

Frederiksberg

Motivation

Jeg har været med i Å fra dag 1, for jeg længe havde
savnet et grønt parti. Over årene har jeg engageret mig
mere og mere og var med til at stifte lokalforeningen på
Frederiksberg, hvor jeg fortsat er meget aktiv i bestyrelsen.
Min ild næres af behovet for en radikal grøn omstilling,
hvor jeg mener, at vi har langt de bedste svar på, hvordan
det skal ske. Derfor ligger det mig også meget på sinde at
vores organisation bedst muligt frisætter den energi og det
potentiale som er i alle vores medlemmer.

Tidligere projekter

Jeg har arbejdet som ledelseskonsulent i næsten 20
år for både private og offentlige organisationer, og
er vant til at skulle bidrage til at forskellige behov og
synspunkter mødes på konstruktiv vis.
Jeg har selv været kandidat (i kommunalvalget) så jeg
kan sætte mig ind i det pres og ofte meget udfordrende
situationer som vores kandidater oplever, både
individuelt og den indbyrdes konkurrence.
Jeg har stablet en række initiativer på benene relateret
til vores mål (eksempelvis Politisk Laboratorie om
verdensmålene, med Steen Hildebrandt, debatmøde om
3 bundlinjer, borgerforslag om flyskat).

Baggrund

Jeg er uddannet matematiker fra Aarhus Universitet (ph.d.,
1999) med bifag i fysik. Siden 2000 har jeg rådgivet om
hvordan organisationer bedst griber transportrelaterede
udfordringer an.
Sideløbende hermed har jeg sat mig ind i fremherskende
og alternative økonomiske modeller, for bedre at kunne
tilbagevise de fordomme som ofte fremføres om vores
økonomiske politik.
Jeg nyder at høre Mozart (helst live) og læser meget. Jeg
bor sammen med mine to døtre og deres mor.
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4. Michael Jellesmark

Forperson

X

Medlem
Storkredsforening

Københavns Storkreds

Kommuneforening

København, Tårnby

Motivation

Denne motivation har ikke ændret sig fra min sidste
opstilling. Jeg føler stadig behovet for et parti med en
levende bevægelse, som udfordrer og presser os fremad
mod bedre og mere bæredygtige løsninger hver dag.
Alternativets vej er i dag lige så relevant som den var da
partiet blev grundlagt. Dette vil jeg være med til at værne
om og sikre succes.

Tidligere projekter

Tidligere Forperson for Alternativet har givet mig et
stort indblik i vores politik og virke. Jeg har lært en
masse alternativister at kende fra Bornholm til Fanø.
Jeg har fået muligheden til et unikt indblik i hvilke
drømme, ønsker og håb der banker bag vores grønne
facade.
Tidligere Lokalformand for venstre i Tårnby. Benhårdt
bestyrelsesarbejde med fokus på hvordan hjulene skal
dreje for at få en organisation til at virke. Samtidig gav
det mig også et syn, på hvordan ting IKKE skal køres.
Mine mange år i SAS har givet mig en stor respekt
for forskellighed og kultur. Noget som i den grad er
relevant i politik. For uden indsigt i de andre lejre er
kompromisser og fremdrift næsten umuligt.
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Baggrund

Jeg har tidligere været forperson for Alternativet og
medlem af Venstres hovedbestyrelse. Jeg har været
udpeget af Tårnby kommunalbestyrelse som
bestyrelsesmedlem i lokalforening.
Derudover sergent i hæren, personlig træne, massør,
projektleder I SAS. Jeg har læst HA-almen på CBS med
fokus på organisationsanalyse og statskundskab på SDU.
Det er berigende at få lov at udfylde dette skema en gang
til (jeg gjorde det jo også sidste år). Det giver en mulighed
for refleksion og gennemtænkning af, hvad der er vigtigt.
Sidst skrev jeg andre ting, men som det sidste vil jeg stadig
holde fast i, at min dannelsesmæssige baggrund fik sin
største berigelse, da jeg blev far til en søn med muskelsvind.
Denne rolle lærte mig, at anskue verden med helt andre
øjne end før. Et mere rummeligt og ydmygt menneske er
der kommet ud af den læring.
Jeg er en mand på 49 somre.
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5. Marianne Karlberg

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Københavns Storkreds

Kommuneforening

Frederiksberg

Motivation

Jeg blev medlem af partiet i august 2018, men har hele mit
liv været optaget af politik og samfundsudvikling. Politisk
set er jeg et relativt ubeskrevet blad, men jeg er netop
blevet valgt som forperson i Alternativets lokalforening
på Frederiksberg, hvor jeg glæder mig til at arbejde
sammen med min bestyrelse og vores byrådsmandat på
Frederiksberg Rådhus, om at få gennemført så meget af
Alternativets dagsorden som overhoved muligt.
Jeg har en lidenskabelig interesse for og et indgående
kendskab til det danske musik og kulturliv, og
samtidig en stor viden om hele uddannelsessektoren.
Klimaproblematikken og skabelsen af en bæredygtig
fremtid er naturligvis den helt overordnede dagsorden for
alle kommende politiske beslutninger, og der anser jeg
kultur og uddannelse som to helt centrale områder, når der
fremover skal gives nye svar på, hvordan vores tilværelse
skal indrettes.
Dette område vil jeg gerne rette mit fokus mod, og dermed
skabe en ny positiv fortælling der peger frem og tales op!

Tidligere projekter

Jeg har haft min egen virksomhed siden 2012, og er
vant til arbejdsprocesser der skal tænkes igennem og
faciliteres med stringens og tydelige deadlines, fra start
til mål.
Jeg er idérig og ser ofte muligheder og nye veje, men
arbejder samtidig pragmatisk inden for en given ramme.
Jeg har været medlem af bestyrelsen i min
andelsforening de sidste 25 år (næstformand de seneste
3 år).
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Baggrund

Jeg er 55 år, gift og har 3 voksne sønner.
Jeg er uddannet klassisk sanger fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorie og har i hele min karriere arbejdet
med alle aspekter af klassisk musik, både som udøvende
kunstner ( Danmarks Radio og Det Kgl. Teater), som
underviser ( Adjunkt på Sankt Annæ Gymnasium) og
senest som selvstændig med et agentur for Skandinaviske
kunstnere.
Jeg har et stort netværk, er udadvendt og velartikuleret.
Humor og selvindsigt er det underliggende credo i alt hvad
jeg foretager mig, og jeg kan uden problemer begå mig i
alle sociale lag. Jeg har den kapital og erfaring Alternativet
har brug for, både organisatorisk og med henblik på den
ideologiske udvikling af Alternativets politik, og jeg glæder
mig til at stille mine kompetencer til rådighed, hvis der er
opbakning til mit kandidatur.
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6. Nicolai Kobberup Larsen

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Københavns Omegns Storkreds

Kommuneforening

Gladsaxe

Motivation

Jeg ønsker at stille op, da jeg ser en bevægelse som har
sin berettigelse i Danmark og som har brug for lederskab.
Alternativet har vist at Danmark har brug for dem. Dette
mener jeg skal styrkes i form at et stærkt bagland der
kan bakke op om partiets folketingsmedlemmer og
folketingskandidater. Der har i for lang tid været for meget
uro og jeg vil gerne bidrage med stabilitet.

Tidligere projekter

Jeg er uddannet i forsvaret og har været udsendt som
fredsbevarende FN-soldat. Jeg er vant til at arbejde i
pressede situationer, med mange bolde i luften og kan
holde et overblik i de mest ekstreme situationer.
Jeg har i lang tid arbejdet i forsikringsbranchen og er
derfor hjemmevant med administrativt arbejde.
Jeg er pt. formand for Venligboerne København som har
40.000 medlemmer og er med til at koordinere indsatser
med Venligboernes over 100.000 frivillige medlemmer
på landsplan. Konfliktstyring er en af mine kompetencer,
da det er vigtigt at kunne navigere igennem de
forskellige frivillige som alle sammen er mennesker
og mennesker er jo som bekendt alle forskellige med
forskellige holdninger.

Baggrund

Jeg er uddannet i forsvaret og har flere modulkurser
indenfor forsikring. Jeg er opvokset i et trygt og humanistisk
arbejderhjem, hvor jeg er blevet opdraget til at tænke
empatisk og sætte mennesket først. Jeg er en 46 årig mand,
skilt i 2007 og har ingen børn.
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7. Lars Bonde Lindberg

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Sjællands Storkreds

Kommuneforening

Roskilde

Motivation

Det danske samfund og dansk erhvervsliv skal deltage
max. i kampen mod den globale opvarmning. Vi skal gå
forrest, vise det gode eksempel og finde løsninger resten
af verden vil kopiere. I hovedbestyrelsen er det vigtigt at
vi faciliterer dette perspektiv for hele organisationen, de
folkevalgte og selvfølgelig medlemmerne. Her tror jeg min
erfaring med ledelse og strategi fra mange organisationer
kan gøre en forskel. Jeg har i mit virke yndet at kombinere
meget forskellige fagligheder og jeg håber at dette kan
komme til gavn i en organisatorisk sammenhæng hos
hovedbestyrelsen.

Tidligere projekter

Erhvervslivsperspektivet står mit hjerte nært. Nye
koblinger skal fra hovedbestyrelsen givet partiet nye
muligheder til at sætte klimakampen højt på dagsorden.
Organisatorisk udvikling er helt nødvendig hvis partiet
skal vokse sig stærkt. Gennem opbygning af flere
virksomheder kender jeg styrken af små justeringer
og alternative processer til fremme af effektive
samarbejder.
Det er helt afgørende at Alternativet fortsætter med
at påvirke hvordan arbejder med demokrati. Hvis
ikke vores styreform udvikles, afvikler vi den. Vi skal
prioritere at inddrage alle således at de udfordringer
globalisering giver ikke giver næring til frygt og tab af
nærhed. Det kan vi godt uden at blive populistiske.

Baggrund

Matematisk student 1986 fra Tornbjerg Gymnasium, syd
for Odense. Jeg er søn af en blikkenslager og har været
iværksætter fra barn. Var dog helt sikker på at jeg ikke
skulle være håndværker og startede på RUC i 1987 med det
klare formål at lære at redde verden. På universitet blev
jeg meget optaget af politik og har siddet i konsistorium af
flere omgange. Formen på RUC blev dog for snærende og
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jeg derfor været ude 2 gange. Første gang i Grenoble hvor
jeg skrev historiespeciale om fransk uddannelseshistorie
og senere i London med min afsluttende Master om
implementering af ny kontor teknologi.
I mit arbejdsliv har jeg været konsulent i ledelse
og organisation i 10 år og iværksætter med egen
entreprenørforretning i 12 år. Vi arbejder med nye
koncepter i byggebranchen, det lige fra robotter og
digitalisering til samarbejdsformer og kulturmøde.
Vi er optagede af at styre ud fra værdier og vi sætter
ordentlighed og sikkerhed på arbejdspladsen højest.
Mand, 52år far til 3 sønner, bor i Roskilde.
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8. Guilllermo Rosas

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Nordsjællands Storkreds

Kommuneforening

Frederikssund

Motivation

Jeg ønsker at stille op til hovedbestyrelsen, fordi jeg
ønsker at bidrage til Alternativets udvikling med positivitet,
konsensus og samarbejde. Jeg vil være med til at skabe
resultater, der inkluderer og samler vores politiske parti,
hvor der findes en mangfoldighed af ideer om, hvordan
man er alternativist.

Tidligere projekter

Næstforperson i Alternativets lokalforening i
Frederikssund og bestyrelsesmedlem i Storkreds
Hillerød.
Jeg var spidskandidat til KV17 i Frederikssund.
Jeg har 10 års erfaring som tillidsrepræsentant for
pædagogerne på Slangerup Skole, Frederikssund
Kommune.

Baggrund

Jeg er uddannet elektriker, cand.scient.soc i International
Udvikling og TekSam fra RUC. Jeg har været konsultent på
diverse udviklingsprojekter i udlandet, derudover hos 3F og
en NGO på Nørrebro i København.
Jeg arbejder pt. som skolepædagog under BUPL’s OK. Jeg
har været medlem af NGO’er med fokus på international
solidaritet.
Jeg er 50 år gammel. Født i Guatemala, men har boet i
Danmark siden 1990. Er dansk/guatemalansk. Jeg er gift og
har tre sønner i alderen 9 til 28 år.

14

9. Leila Stockmarr

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Københavns Storkreds

Kommuneforening

København, bydelsforening Indre by

Motivation

Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen, fordi jeg brænder for
Alternativets visioner og værdier. Men også fordi jeg
mener, der er plads til forbedringer i måden vi samarbejder
på for at give vores politik den opmærksomhed og effekt
projektet fortjener. Jeg stiller op, fordi jeg har et
brændende ønske om at gøre mit for at skabe et mere
grønt, visionært og socialt retfærdigt alternativ i dansk
politik. Jeg vil gerne give bidrag til at styrke Alternativet
som organisation, som bevægelse og som politisk stemme
i Danmark og internationalt.
Jeg vil bidrage til at sikre, at vi agerer med den nødvendige
professionalisme, uden at vi går på kompromis med vores
integritet, fællesskabsånd og politiske ambitioner. Det
kræver, at vi arbejder endnu mere strategisk og langsigtet –
så alle i bevægelsen kender deres rolle, føler sig trygge og
anerkendte – og ikke mindst oplever levere et meningsfuldt
stykke arbejde.

Tidligere projekter

Jeg har arbejdet for Alternativet på Christiansborg i
tre år. Jeg kender derfor Alternativets politik, værdier,
udfordringer og behov rigtig godt. Derfor kan jeg
bidrage til at adressere udfordringer på nuanceret vis,
ligesom jeg kan være med til at bygge en konstruktiv
bro mellem hovedbestyrelse, medlemmer, kandidater
og folkevalgte.
Jeg arbejder til dagligt med politisk rådgivning af
virksomheder og offentlige aktører. Her arbejder jeg
professionelt med fokus på andres behov og
muligheder. Den professionalisme vil jeg gerne gøre
brug af i arbejdet i hovedbestyrelsen, hvor jeg vil gøre
mit for at arbejde helhedsorienteret med fokus på at
styrke hele Alternativet som bevægelse.
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Jeg har stort set hele mit liv været engageret i politik.
Fra gymnasietiden, hvor jeg var aktiv i Operation
Dagsværk og uddannelsespolitik til min deltagelse i den
offentlige debat og formidling af min forskning til mit
arbejde på Christiansborg.
Den samlede ballast vil jeg trække på.
Baggrund

Jeg er vokset op i et meget politisk hjem, hvor der altid var
lyst og mulighed for at vende situationen i Mellemøsten,
eller klimaets grelle tilstand over morgenmaden. Det har
præget mig dybt - vi har alle et ansvar for at gøre vores,
bruge den viden vi har, og de kompetencer samfundet
og vores relationer giver os, til at gøre verden til et bedre
sted. Jeg har læst og boet i udlandet (Libanon, Palæstina,
England) – det tror jeg, har givet mig en forståelse af både
universelle menneskelige værdier, kulturel mangfoldighed
og politisk og social uretfærdighed. Det har været med til at
skærpe mine egne værdier.
Uddannelsesmæssigt har jeg læst samfundsvidenskab
på Roskilde Universitet, jeg har læst arabisk både på
Københavns Universitet og på universitetet i Beirut. Jeg har
desuden en Ph.d. i Globale Studier fra RUC.
Jeg er en kvinde på 37 år og er født og opvokset
i København. Jeg har en søn på to år, og bor i en
andelslejlighed i det indre København.
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10. Kåre Wangel

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Fyns Storkreds

Kommuneforening

Svendborg

Motivation

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen hovedsageligt for at
bidrage til at hindre personkonflikter og for at skabe et
produktivt og ligeværdigt samarbejde. Jeg ønsker en
hovedbestyrelse der baserer sine beslutninger på en
konstruktiv samtaleform som kan høste den kollektive
intelligens i gruppen. Jeg vil bruge min bestyrelseserfaring
til at etablere en fortløbende overlevering af en procedure
i hovedbestyrelsen som understøtter den kultur som vi
ønsker at skabe i Alternativet, og som er opsummeret i
vores værdier.

Tidligere projekter

Er forperson for Storkreds Fyn. Tidligere forperson for
Svendborg Kommune lokalafdeling.
Har været involveret i ledelse af flere projekter,
herunder to litteraturfestivaler, opstart af en friskole og
senest egen konsulentvirksomhed i selvledelse og
formålsbaseret virksomhed.
Er uddannet friskolelærer og har bestyrelseserfaring fra
bl.a. Den frie Lærerskole, Videnscenter for Frie Skoler og
Svendborg Friskole.

Baggrund

Jeg er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og har
senest læst en overbygning i Pædagogisk Filosofi fra DPU.
Jeg har et stort hjerte for og erfaring med pædagogik og
omsorgsarbejde og arbejder pt deltid som handicaphjælper.
34 år, mand, ciskønnet, hetero, blåøjet, bleg og brunette.
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11. Erkan Yildiz

Forperson
Medlem

X

Storkredsforening

Københavns Omegns Storkreds

Kommuneforening

Brøndby

Motivation

Da jeg for små 3 år siden blev medlem af Alternativet,
erfarede jeg, at der ikke var en lokalforening i Brøndby. Det
tog mig en lang og sej kamp for at finde ud af om der var
potentiale til at stifte en lokalafdeling. Min motivation for
at stille op til hovedbestyrelsen i Alternativet er derfor at
det skal være nemmere og mere naturligt at samarbejde
på tværs af organisationen, heriblandt lokalafdelingerne. Vi
skal være bedre til at støtte vores kandidater der stiller op
til de forskellige valg, ligesom jeg vil arbejde for en mere
gennemsigtig bestyrelse.

Tidligere projekter

Jeg har været med til at starte lokalforeningen
Brøndby op og var 17 stemmer fra at blive valgt ind
under kommunalvalget i 2017. Dette har givet mig
erfaringer med og interesse for hvordan Alternativet
kan understøtte lokalforeningerne. Hvordan hjælper og
støtter vi lokalforeningerne til at blive levedygtige og
inspirerende fællesskaber?
Jeg arbejder som integrationskonsulent i
beskæftigelsesområdet. Siden 2011 har jeg hjulpet
flygtninge og indvandrere med at finde en plads på
det danske arbejdsmarked og en plads i det danske
samfund. Denne viden og passion vil jeg gerne tage
med ind i hovedbestyrelsen.
Jeg har de sidste ni år fungeret som formand for
forældrebestyrelsen i vores lokale børneinstitution.
Jeg er stærkt bekymret over udviklingen, hvor børn
(trods pædagogernes store arbejde) i stadig højere grad
overlades til en hverdag med begrænset voksenkontakt.
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Baggrund

Jeg er 38 år og er født og opvokset i Brøndby Strand. Jeg
arbejder som job- og integrationskonsulent i Hvidovre
Jobcenter, hvor jeg prøver at hjælpe nye medborgere –
herunder flygtninge og familiesammenførte – i job og
uddannelse, så de dermed bliver godt integreret.
Privat er jeg gift og far til 3 børn. Jeg er oprindelig uddannet
sælger, men har de sidste 12 år arbejdet i det offentlige som
job- og integrationskonsulent. Derudover har jeg også en
lille servicevirksomhed.
Jeg har de sidste 9 år fungeret som formand for
forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Påfuglen, ligesom
jeg er formand for Lokalforeningen Alternativet Brøndby,
hvor jeg også stillede op til Kommunalvalget 2017.
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KANDIDATER
TIL VEDTÆGTSUDVALGET
1. Astrid Carl

Kommuneforening

Horsens

Storkredsforening

Østjyllands Storkreds

Kvalifikationer

I 2016 var jeg forperson for det udvalg der, på baggrund
af et par måneders intenst arbejde blandt andet med
medlemsinddragelse, udarbejdede et stærkt revideret
udkast til vores vedtægter. Disse vedtægter er siden
løbende blevet justeret, men fundamentet står endnu, og
det har jeg et ret godt overblik over. I det forgangne år har
jeg siddet i vedtægtsudvalget. Det har været lærerigt, og
givet direkte erfaringer med opgaverne.

Motivation

Jeg mener min personlige ballast og historik med
vedtægterne er unik i Alternativet og jeg vil gerne stille
denne indsigt til rådighed for Alternativet. Det har været
uvurderligt og inspirerende at sidde med tre cand.jur., men
jeg oplever også at jeg med min lægmandbaggrund tilfører
udvalget nogle perspektiver som er vigtige. Jeg synes
hovedlinjen i vores sagsbehandling har været på den rette
kurs, og det vil jeg gerne arbejde for fortsat er
tilfældet.
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2. Jan Allan Andersen

Kommuneforening

Næstved

Storkredsforening

Sjællands Storkreds

Kvalifikationer

Jeg har igennem de seneste år, på frivillig basis beskæftiget
mig med indfødsretsområdet, den tilhørende lovgivning
og skiftende cirkulæreskrivelser, tolkninger mv. Dette
foregår dels som sparringspartner for min kæreste, der
har oprettet en facebook gruppe for mennesker der søger
dansk statsborgerskab, dels ved at svare på spørgsmål fra
de mennesker, der søger hjælp til forståelse af love, regler
og bestemmelser på området. Det har også, sammen med
tidligere tiders få og korte erfaringer med at læse og forstå
dansk lovgivning, givet mig erfaring med at læse og forstå
hvad man måske kan kalde ”jura-sprog”.

Motivation

Dels vil jeg gerne bidrage til, at Alternativet fungerer i
henhold til vores værdier, og at vores værdigrundlag så vidt
muligt også afspejler sig i vores vedtægter og tolkningen
af disse. Dels så tænker jeg, at det ikke vil skade at have
en lægperson med i vedtægtsudvalget. Og så er jeg blevet
opfordret til det.
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3. Peter Laudrup

Kommuneforening

Gladsaxe

Storkredsforening

Københavns Omegns Storkreds

Kvalifikationer

Jeg har siddet i vedtægtsudvalget siden udvalget blev
etableret og har derigennem fået erfaring med at balancere
vores vedtægter med det vi gerne vil. Desuden har jeg en
lang professionel erfaring med hvordan aftaletekst kan
bidrage til at skabe gode samarbejder.
Som sekretær i udvalget i en årrække, har jeg udarbejdet
et sæt vedtægter, hvor der henvises til vedtægtsudvalget
afgørelser, så vi sikrer konsistens i beslutningerne, til gavn
for partiet og bevægelsen – og i overensstemmelse med
vedtægterne.

Motivation

Gennem de sidste år har jeg kunnet se, hvordan nogle
ideer går i vasken fordi vores vedtægter fortolkes
uhensigtsmæssigt, og hvordan andre skæve konstruktioner
sagtens kan lade sig gøre inden for rammerne af vores
vedtægter. Jeg kan bidrage til, at mange af de ting vi gerne
vil, kan lade sig gøre, uden at vi går på kompromis med
demokratisk legitimitet og de trygge rammer vedtægter
giver.
Jeg vil arbejde for, at vedtægsudvalget tager beslutninger
baseret på i rækkefølge: Vedtægternes ordlyd, dansk
retspraksis og foreningspraksis, offentliggjorte forarbejder
og Alternativets praksis; under hensyn til ikke at træffe
beslutninger, der vil skade partiet eller bevægelsen.
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