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Forretningsbestyrelsesmøde 24/4 2017 

 

- Dato og tid: 25/4 kl. 17:00-20:00 

- Sted: Gennemsigtighed 

- Fra bestyrelsen deltog: Palle og Tove 

- Referent: Lia Sofia 

 

Alternativets Ungdom (ÅU), som har søgt om 1.000 kr. til et arrangement i 

forbindelse med 1. maj i Fælledparken har trukket deres ansøgning. Bestyrelsen 

anerkender og støtter ÅU’s engagement og har derfor valgt at afsætte 1000 kr. som 

støtte og med opfordring til ÅU om at søge et lignende arrangement arrangeret 

under “Alles Folkemøde”. 

En ansøgning om midler til en paneldebat under Talk town på 1.000 kr. blev 

godkendt. Paneldebatten finder sted den 18. maj kl. 17:00-18:00 på Hovedbiblioteket 

i Krystalgade, København under temaet: “Ligestilling”. 

 

Orientering fra Det Fælles Kandidatudvalg vedr. RV17 

Udvalgetet afholdt sit første møde i går 23/4. Mødet blev afholdt i Bistrup/Birkerød. 

Fra Storkreds Nordsjælland deltog Margrethe Herning og Heidi Kruse. Københavns 

Omegn var repræsenteret ved Claus Tversted og København var repræsenteret ved 

Tove og Palle. Bornholm har afstået fra at deltage. 

Udvalget satser både på at opstille op til 12 kandidater til regionsrådet, og på at den 

samlede opstilling i videst mulige omfang er konsistent med Alternativets 

Mangfoldighedsprincip, som bl.a. fremgår af vore vedtægters § 4 stk. 1: “Alternativet 

ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest  

mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en  

spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og 

faglighed.” 

  

Udvalget har modtaget ni ansøgninger (syv ♂  og to ♀) om at blive kandidat til 

regionsrådet  i Region Hovedstaden : 

4 ♂ fra Storkreds København 

2 ♂ fra Storkreds Københavns Omegn 

1 ♂ og 2 ♀ fra Storkreds Nordsjælland 

 

Udvalget besluttede at afholde to opstillingsmøder.  

Første opstillingsmøde afholdes den 21. maj kl. 11.00 i Birkerød Idrætscenter. Det 

andet afholdes den 3. september kl. 11.00 samme sted.  
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Ved det første opstillingsmøde skal der vælges 6 kandidater. Ved det andet 

opstillingsmøde skal der vælges op til yderligere 6 kandidater.  

Kandidatudvalget opfordrer allerede nu interesserede kandidater inden for 

mangfoldighedsmålgruppen at overveje at søge opstilling. 

 

Vedr. Storkredsens kandidatudvalg 

Kommuneforening Frederiksberg har valgt Jonas Bækgaard og Anna Lie Cecilia 

Nilsson Wingard som deres to repræsentanter. 

Alternativet København har valgt Trine Hertz som sin repræsentant.  

De nyvalgte medlemmer inviteres med til mødet den 18. maj med Storkredsens 

folketingskandidater.  

 

------------ 

 

Efter mødet udarbejdede og udsendte vi den endelige dagsorden med bilag til 

Storkredsens ekstraordinære årsmøde den 9. maj kl. 19.00 i Åbenrå 33 (Store Å).  


