
ALTERNATIVET 
Københavns Omegns Storkreds 

 

Side 1 

ÅRSMØDE I Å - KØBENHAVNS OMEGNS STORKREDS (KOS) 

Københavns Omegn, den 6. april 2017 

Kære alle 

 

Mødet holdes lørdag den 6. maj 2017, kl. 13.00 - 19.00 på Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, 

Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund.  

Tilmelding sker på AlleOS https://alleos.alternativet.dk/events/view/711.  

Mødets dagsorden følger vedtægterne fra det ekstraordinære halvårsmøde den 19. marts 2016 (se på 

storkredsens hjemmeside på Å-Wiki), med de ændringer der blev vedtaget på Landsforeningens årsmøde 

den 28. maj 2016 (se minimumsvedtægter for storkredse på Å-Wiki).  

Vi har valgt at flytte årsmødet fra marts måned til maj måned for at give plads til et opstillingsmøde den 1. 

april 2017, men stadig få det placeret inden Alternativets årsmøde i slutningen af maj måned. 

Bestyrelsen er, ifølge minimumsvedtægterne fra 28. maj 2016, alle på valg for et år af gangen. 

Nærværende årsmøde omfatter vedtægtsændringer, hvor vi vil tilpasse storkredsens vedtægter til 

minimumsvedtægterne. Dette er en formalitet, som skal udføres ifølge vedtægterne. 

Desuden skal vi har en debat og afstemning omkring spidskandidater til folketingsvalg, og hvorledes disse 

skal/kan vælges. Efterfølgende skal der eventuelt vælges spidskandidater ud fra de vedtagne regler. Vi har 

valgt at lægge dette ud til medlemmerne. 

Foruden valg til bestyrelse er der også valg til Politisk Forum (POFU), ombudsrådet og til konfliktrådet. 

Det er igen tiden for godkendelse af regnskabet for 2016 samt fremlæggelse af budget for 2017. 

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet skal være fremsendt, af min. 3 medunderskrivere til 

storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest 14 dage før mødet og medlemmer der ønsker at opstille til 

valg skal meddele deres kandidatur, gerne med en kort præsentation senest 2 uger før mødet. Storkredsen 

sender derefter forslag og præsentation af kandidater ud til kredsens medlemmer via mail. 

Vi har igen i år valgt at få et indlæg fra en ekstern foredragsholder for at give forsamlingen en god 

inspiration til den kommende KV17 valgkamp samt en god debat med medlemmerne. 
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DAGSORDEN: 

 

Meditation  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere og referenter 

3. Storkredsens beretning og spørgsmål til bestyrelsen     

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse(udgår) og fremlæggelse af budget 

5. Spidskandidat (Valg af form og kandidat(er)) 

Indlæg med debat – endeligt emne udestår 

6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: POFO, KV17- udvalg, Kandidatudvalg, 

sundhedsudvalg og øvrige udvalg 

7. Behandling af forslag fra medlemmerne 

8. Vedtægtsændringer 

9. Valg til bestyrelsen 

10. Valg til Politisk Forum 

11. Valg til ombudsråd 

12. Valg til konfliktråd 

13. Valg af revisor 

14. Eventuelt 

 

Vi glæder os til at se jer alle, de kærligste hilsner 

Alternativet Københavns omegns storkreds bestyrelse: 

 

eddy.madsen@alternativet.dk, jesper.callesen@alternativet.dk, christine.madsen@alternaativet.dk, 

ken.petersson@alternativet.dk, viviana.iversen@alternativet.dk. 
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