
Bestyrelsesmøde Alternativet Svendborg 05-03-2017

Til stede: Anna Sejer Nielsen, Johan Toft, Tobias Jørgensen, Ditteemilie Daisy Hansen, Kamille 
Wind, Lars Kristensen, Pavia Jacobsen, Erik Stent Pedersen, Kåre Wangel

Referent: Kåre

1. Kort uformel snak og ros (maks. 1 min. pr. deltager) 
På Eriks opfordring laver vi en præsentationsrunde med fokus på vores politiske erfaring og 
forholdet til spændet mellem det idealistiske og det realpolitiske. 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet er godkendt. 

3. Næste mødedato, valg af mødeleder
Tid: Søndag d. 19. klokken 18.30  
Sted: Ribers Gård  
Dagsorden udsendes sammen med referatet fra dette møde. 

 
Tobias er mødeleder 

4. Orientering fra forperson/næstforperson og kasserer
- Tobias opretter mailingliste for folk der gerne vil have dagsordener per mail og opretter 
desuden bestyrelsesmøder som begivenheder på AlleOs. 
- Tina Brixen fra HB kommer til næste møde, og Frands faciliterer mødet sociokratisk. 
- Vi mangler at ringe rundt til halvdelen af vores medlemmer. Vil nogen hjælpe med det? 
Det vil Tobias. 
- Kåre har ikke endnu fulgt op på arbejdsgrupperne, men vil gøre det ifbm invitation til det 
sociokratiske møde hvor de kan sende en repræsentant. 

5. Orientering fra arbejdsgrupper og andre  
Radio Diablo har bedt om et interview med Kamille og Karl Magnus. 
Festudvalget for tillidspersoner arbejder med at holde festen d. 8. april.  

6. Indkomne forslag
Kamille og Karl Magnus beder om inputs til hvad de skal sige noget om.  
Hvad skal vi fokusere på politisk:

- Lars: Lokaltrafik i landdistrikterne, ikke blot teletrafik ; bedre socialpsykiatri ; 
hvorfor ødelægger kommunen vores idrætsanlæg op til et DGI stævne ved at bygge 
en vej til et område hvor der ikke bor særligt mange endnu?  
- Kåre: Borgerdrevne budgetter ; Støtte til borgerinitiativer frem for initiativer fra 
politikere  
- Anna: Havn, by og land for alle, at det er muligt at komme frem og tilbage uanset 
hvor man bor ; økologi i offentlige institutioner ; rent og økologisk landbrug med god 
dyrevelfærd ; understøttelse af vedvarende energi  
- Johan: Understøt bofællesskaber og landsbyfællesskaber  
- Tobias: Sæt børneinstitutionerne og skolerne fri, fjern sukker-, digital- og 
indkøbspolitikker 
- Ditteemilie: Stråling fra trådløse enheder i dagsinstitutioner og skoler 

Vi snakker om hvorvidt kandidaterne kan udtale sig om et område som nationalt 
ikke er afgjort endnu. Hvor kan vi betragte et område som lokalt, hvor skal vi først 
have opbygget en national holdning.  
Erik påpeger risikoen ved at tage fat på områder, som stråling, der passer til 
fordommene om Alternativet. 
 



Tobias foreslår at vi fremover arrangerer nogle møder som blot handler om at 
snakke politik.

7. Budget – Oplæg om fordelingsforslag af Anna
Budget for 2017 er på 13.972,11 kr.

Annas forslag til budget:
Leje af lokaler: 3000 (rettet til 2700 kr.) 
Leje af Kultutten: 500  
Arrangementer: 2000  
Oplægsholdere: 1000  
Arbejdsgrupper: 1000  
KV17: 4972,11  
Transport: 1000
(Tilføjet post ‘Kontorartikler: 300 kr.)

Kommentarer til budgetforslaget: 
Til arrangementer er der pt brugt 700 kr.
Til oplægsholdere er der pt brugt 200 kr.
Der er indtil videre kommet indtægter fra fx kagesalg på omkring 200 kr.

Pavia: Der mangler en post til kontorartikler ; vi kan også bruge nogle midler til 
støtte til arrangementer uden for Alternativet 

Lars: Mindre udgifter kan godt financieres privat, fx kagesalg

Kontorartikler bliver en selvstændig post. 300 tages fra posten ‘Leje af lokaler’

Budgettet er vedtaget

8. Update om diskussion af Alternativet Svendborgs politik om integration
Vi ved i bestyrelsen umiddelbart ikke nok om området til at danne os en holdning.

Erik nævner at det er et stort problem for mange nydanskere med transport til og fra bopæl 
med videre

Anna nævner at det er et problem for mange at starte egen virksomhed pga det bureaukrati 
der følger med. 

Lars foreslår at vi kan oversætte vores eget politiske materiale til fx arabisk, urdu m.v.

Vi tager Integrationspolitikken op som et punkt på politikudviklingsdagen

9. Opstillingsmøde planlægning og anbefalinger til procedurer
Der er endnu ikke indkommet nogen opstillinger. 

Vi skal selv bestemme hvordan kandidaterne prioriteres på stemmesedlen. Det har ingen 
betydning for hvordan stemmerne fordeles, men det er en fordel at stå øverst på 
stemmesedlen.

Der er fire muligheder for afgørelse om spidskandidat:
1. Listet efter størst opbakning på opstillingsmøde
2. Listet alfabetisk
3. Listet tilfædigt
4. Listet af hensyn til køn m.v.



Desuden skal vi afgøre hvorvidt der skal sættes en spidskandidat øverst på stemmesedlen.

Lars: Ifølge lov om kommunalvalg kan man ikke lave anden rækkefølge i opstilling uden at 
lave en prioriteret partiliste. Kåre opklarer med landssekretariatet hvad reglerne er. 

Bestyrelsen beslutter at anbefale at opstillingsmødet ikke vælger en spidskandidat, men at 
kandidaterne i stedet mellem sig vælger en pressekontakt. 

10. Politikudviklingsdag
Kamille, Kåre og Freja arrangerer dagen. 

Kåre foreslår at mødet beslutter en beslutningsproces for vores politk – pendant til politik 
forum ; mødet finder frem til vores mærkesager ; der nedsættes en politikudviklingsgruppe 
som efterfølgende løbende kan hjælpe kandidaterne med politikudviklingen

11. Kandidater – Hvordan støtter vi bedst?

12. Partilokaler – Update fra Pavia om evt. crowdfunding

13. Punkter fra sidste mødes eventuelt som skal vendes igen hvis nogen på mødet ønsker 
det.
a. Demonstration ”say no to racism”

b. Valgforbund

c. Sociokrati

d. Kulturbegivenheder

14. Evt.
Resten af punkterne overføres til næste møde. Dagsorden til næste møde aftales snarest 
muligt over facebook.

Tobias og Kim har snakket om at overvære et kommunalbestyrelsesmøde og måske 
efterfølgende debattere de punkter der har været oppe på mødet.


