
 

Invitation til årsmøde og opstillingsmøde i Alternativet Aalborg 

 

Kære Alternativist 

Du inviteres hermed til kombineret årsmøde og opstillingsmøde i Alternativet Aalborg, hvor vi skal 

vælge bestyrelse, godkende nye vedtægter samt vælge kandidater til kommunalvalget i november 

2017. 

 

Opstillingsmødet afholdes: Foredragssalen på Medborgerhuset, 

Rendsburggade 2, 9000 Aalborg 

Søndag den 12. marts kl. 13.00 – 17.00 

 

Tilmelding er bindende og skal ske på følgende link: Tilmelding til årsmøde 

Afbud: Bliver du forhindret kan afmelding ske ved at skrive til aalborg@alternativet.dk. 

Der vil være kaffe/te og et stykke kage på mødet. 

 

Tidsfrister og mere information  
 

På den følgende side er de overordnede punkter på dagen beskrevet med information omkring indsendelse af 

forslag til årsmødet/vedtægterne samt procedurer for opstilling til bestyrelse og kommunalvalg.   

 

 Tidsfristen for indsendelse af forslag og opstillinger er den 19. februar (til aalborg@alternativet.dk).  

 

 Den endelige dagsorden, opstillingsgrundlag og anden information udsendes senest den 26. februar. 

 

 Henvendelse i forbindelse med spørgsmål kan ske på aalborg@alternativet.dk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/7YgVFWRhRfAqxHel2


 

Overordnet dagsorden 
 

Vi valgt at afholde årsmøde samt opstillingsmøde for kandidater til kommunalvalg på samme dag, så 

vi ikke skal indkalde til to møder. Det betyder, at vi den 12. marts har tre hovedpunkter: 

 

 Vedtagelse af nye vedtægter – Forslag er vedhæftet i mailen 

Landsforeningen vedtog på sidste årsmøde et sæt minimumsvedtægter, som vi skal følge i 

lokalforeningerne, og vi har derfor lavet et helt nyt sæt. Da det er besværligt at ændre vedtægter 

(og vi forventer nye ændringer fra landsforeningen), har vi valgt at følge minimumsvedtægterne 

og ikke tilføje ekstra paragraffer.  

 

Ændringsforslag til vedtægterne skal sendes til aalborg@alternativet.dk senest den 19. februar. 

De paragraffer som er markeret med ”Oblig.”, kan ikke ændres iht. minimumsvedtægterne.  

 

 Valg af bestyrelse  

Vi skal have valgt/genvalgt medlemmer til bestyrelsen samt valgt en forperson (såfremt flere 

ønsker at opstille til posten).  

 

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du sende et opstillingsgrundlag på maks. én side 

til aalborg@alternativet.dk senest den 19. februar. Opstillingsgrundlaget skal være en kort 

præsentation, en beskrivelse af din motivation for at være med i bestyrelsen samt lidt omkring, 

hvad du gerne vil lave/bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Hvis du ønsker at stille op til 

forperson, skal dette angives.  

 

 Valg af kandidater til kommunalvalg (november 2017) 

I november 2017 er der kommunalvalg, og vi skal derfor have valgt kandidater for Alternativet i 

Aalborg. Hvis du kunne se dig selv som repræsentant for Alternativet i byrådet, skal du sende et 

opstillingsgrundlag på maks. to sider til aalborg@alternativet.dk senest den 19. februar. En 

skabelon til opstillingsgrundlaget er vedhæftet i mailen. 

 

Før årsmødet vil du blive inviteret til et møde med bestyrelsen, hvor vi gerne vil snakke lidt om 

din motivation for at stille op og dine mærkesager i lokalpolitik. Du skal desuden være forberedt 

på at fortælle om dig selv og svare på spørgsmål på selve årsmødet. 

 

 

 


