Referat bestyrelsesmøde 9.5.2016
Tilstede
Uffe SchifterHolm (USH), Jørgen Folkvang (JF), AnneDorrit Lundø Harris (ADLH),

Bjørn

Haagensen (BH), Benjamin Nielsen (BIN), Lene Andersen (LA), Peter Van Hauen (PVH)
Fraværende

Emil Pedersen (EP), AnneMarie Gertsen (AMG),

Referent
BH

Ordstyrer
ADLH

Referat
Opfølgning af mødereferat fra d. 25.4.2016
● USH har kigget på alleos.alternativet. Giver evt. intro til bestyrelsen på et tidspunkt.
● BH og ADLH laver nyhedsbreve som udsendes via dialog.alternativet

Plan for medlemsmøde
● Kører efter USH’s forslag i dokumentet “Medlemsmøde i Alternativet Aalborg den
120516”
● Skyggekommunestrukturen behøver ikke nødvendigvis bundet af kommunens struktur ift.
ordførerposter. Ordførerposter pt. er i dokumentet “Medlemsmøde i Alternativet Aalborg
den 120516”
● Jeppe vil måske være tovholder ift. researchgruppe som kan undersøge hvordan
beslutningsprocesserne etc. i kommunen fungerer.
● Kasseret mad  WeeFood  Benjamin har en kontakt.

Valg af aspiranter
● Debat om krav ift. aspiranter. Vælges med omhu.
● Alder/kønsfordeling?
● Hvem vælger aspiranterne  bestyrelsen, medlemmerne, etc. Besluttes af medlemmerne
torsdag.
● Bestyrelsen indstiller aspiranter efterfulgt af opstillingsmøde. Krav til aspirantperiode. Evt.
kan 10 medlemmer indstille aspirant.
● Dealine for opstiling: udgangen af 3. kvartal/september.

● JF informerede om:
○ Uddannelse af aspiranter TOT (teaching of trainers). Centrale kurser. Begynder 1.
august. USH og JF deltager.
○ Aspiranter forestår arbejdsgrupper for at gøre sig synlig. Deltage i byrådsmøder fx.
○ Valgkamp som gruppe (i stedet for “privatiseret”).
● Emnet er omfattende og udskydes til særligt møde.

Nyhedsmail/medlemsmøder/
●
●

ADLH tager referater og skriver nyhedsmails (inden 2 uger) ved medlemsmøder.
Dagsorden til næste medlemsmøde udsendes sammen med nyhedsmail  derfor er
der visse tidsrestriktioner.

Uddannelse i ny politisk kultur
●
●
●
●

Første weekend i oktober.
Efterlyser hjælp til at finde lokaler til mindst 30 deltagere i rundkreds.
Kaffe/te/mad/gratis/offentlig transport/overnatning?
Se mail fra Sacha i aalborg@alternativet’s samt mailen med emne: “Weekendseminar i
Ejerskab i Ny Politisk Kultur…” inbox for detaljer
● BIN undersøger lokaler (skole) og tager kontakt til arrangørene.

Årsmøde 28.5
● JF og AMG tager afsted (og måske BH).
● AMG har mandat til at udtale sig på årsmødet. Evt. forhøre sig med resten af bestyrelsen
over facebook. Tage det på næste møde når hun er tilstede

Forretningsorden
●

Gennemgang og kommentarer til udkast. BH retter til næste møde.

Afslag på dækning af rejseudgifter til PVH
●
●
●

Næste bestyrelsesmøde økonomi/rejse/landsmøde/
Stille forslag til dækning af udgifter til landsmøde.
Evt Forslag om fastansat person i lokalkredse

Eventuelt
● Emil kigger evt. på tilgang til arkiv for nye medlemmer (så de kan forstå første
nyhedsmail).
● Arbejdsweekend/dag/søndag. Evt. sommerhus. Med aspirant. Eller kun bestyrelsen.
Næste dagsorden.
● JF:
○ 1. august opl vedr udd.
○ Inspirationskatalog
○ Kommunalpoletik:
■ Aftale med lærere
■ Alternative BNP (jordkloder lande bruger). AAUprojekt.

■ Liggende møller (fra USA)
■ Kommunikation til borgere. Sprog.
■ Kontrol og tillid.
■ Decentralisering.
■ Flygtninge. Vi skal have noget at sige.
■ Borgerinddragelse
■ Folkemødet på bornholm.
● Kennith siger det er okay vi overtager lokalerne.
○ Penge, nøgler,
● Kulturmøde på mors

Husk
●

Lave dokumenter til orientering om ordførerposter til torsdag.

