
ORDINÆRT ÅRSMØDE INCL. OPSTILLINGSMØDE I   
VESTJYLLANDS STORKREDS


LØRDAG 29. APRIL KL. 14.00 - 17.00 
på Huset No7, Nørregade 7 i Herning 

Til medlemmerne af Alternativet i Vestjylland 

Igennem de sidste uger, er der stille og roligt tikket materiale ind fra interesserede i 
regionsrådet og folketinget. Kredsbestyrelsen i Vestjylland har nedsat et kandidatudvalg, der 
skal sikre at vi i Vestjyllands Storkreds mønstrer et kvalificeret felt til begge valg.  

Information om kandidater og aspiranter udsendes særskilt i kommende uge. 

Kandidatudvalget består af 2 repræsentanter fra kredsbestyrelsen samt én repræsentant 
fra hver lokalforening. For indeværende er der kun repræsentation fra Silkeborg, Viborg 
og Holstebro lokalforening. 

Til regionsrådet er det besluttet i kredsbestyrelsen, at interesserede kandidater indstilles til direkte valg til 
næste generalforsamling d. 29/4-2017 og således er Vestjyllands Storkreds’ kandidater til regionsvalget i 
samarbejde med Østjyllands Storkreds. 

Til folketinget er det besluttet at benytte aspirant-processen, hvor interesserede vælges til aspiranter først. 
De endelige kandidater vælges til efteråret på baggrund af aspirant-feltet. Det er kredsbestyrelsens 
opfattelse, at der ikke udskrives folketingsvalg indenfor det næste halve år, men skulle det ske vil der med 
kort varsel (5 dage) indkaldes til ekstraordinært opstillingsmøde for folketings-aspiranter og –kandidater. 

Kandidatudvalget vil over de næste 6 mdr. interviewe alle folketingsaspiranter samt spørge venligt men 
grundigt til aspiranternes baggrund, så vi alle kan stå inde for kommende kandidaters integritet. 

Kandidatudvalget vil komme med en udtalelse om aspiranterne og deres valgbarhed før kandidatvalget. 

Kandidatudvalget kan vælge ikke at indstille en aspirant til kandidatvalget pba. mangelfuld information. I 
dette tilfælde kan aspiranten fortsat stille op til kandidatvalget, blot uden kandidatudvalgets anbefaling. 

VIGTIGE DATOER FRA KANDIDATUDVALGET 
- 29/4-2017: Valg af kandidater til Regionsrådet, valg af aspiranter til Folketinget. 
- 1/7-2017: Dead-line for indsendelse af kandidatmateriale til supplerende opstillingsmøde. 
- 16/8-2017: Supplerende opstillingsmøde for kandidater til Regionsrådet og aspiranter til Folketinget. 
- 15/9-2017: Valg af kandidater til Folketinget 

VALG TIL REGIONSRÅDET 
Kandidatudvalget har modtaget motivation for kandidatur til Regionsrådet fra følgende kandidater: 

- Børge Sommer, Ringkøbing 
- Mads K. B. Thomsen, Viborg 
- Preben Lund Foged Rasmussen, Silkeborg 

Alle 3 kandidater indstilles til valg som kandidater for Vestjyllands Storkreds. 

 



VALG TIL FOLKETINGET 
Kandidatudvalget her herudover modtaget motivation for kandidatur til Folketinget fra følgende aspiranter: 

- Børge Sommer, Ringkøbing 
- Gustav Sieg Jørgensen, Snedsted 
- Jørn Trabjerg, Herning 
- Tatjana Stenvad, Silkeborg 

Alle 4 kandidater indstilles til valg som aspiranter til folketingskandidatur for Alternativet. 

Der afholdes supplerende opstillingsmøde for aspiranter til folketinget og yderligere kandidater til 
regionsrådet den 16/8-2017. 
Er du interesseret i at stille op bedes du kontakte Carsten Ørum Skytt: cskytt@me.com / 26357719 

Der afholdes valg af kandidater til folketinget på baggrund af aspiranterne d. 15/9-2017 

I TILFÆLDE AF UDSKRIVELSE AF FOLKETINGSVALG INDEN 15/9-2017 

Der vil med 5 dages varsel indkaldes til kombineret aspirant- og kandidatvalg. 

På kandidatudvalgets vegne, 
Carsten Ørum Skytt 

INDHOLD på mødet - i korte vendinger……….. 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere og referenter 
3. Bestyrelsens beretning for storkredsen 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:  
6. Politisk Forum, ombudsråd, konfliktmæglingsråd, kandidatudvalg 
7. Behandling af forslag fra medlemmerne 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Valg af folketingsaspiranter 
10. Valg af regionsrådskandidater 
11. Valg til Politisk Forum  
12. Valg til råd: 

1. ombudsråd 
2. konfliktmæglingsråd 

13. Valg af revisor 
14. Eventuelt 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte dit lokale medlem af storkredsbestyrelsen. 

Tilmelding til ordinært årsmøde til simprivat@gmail.com senest den 21. april 2017 
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