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til mig 

 
 

Hej Lotte og Ulla. 

Jeg håber I har haft en dejlig sommer. Jeg har endnu ikke afholdt min sommerferie og jeg vil desværre befinde 
mig i en kano på en svensk sø (eller i teltet ved siden af søen), når det ekstraordinære årsmøde bliver afholdt d. 4. 
september. 
Jeg ønsker alligevel at give en hånd med og stille op til storkredsbestyrelsen in absentia, så at sige. 

Mit CV: 
Jeg meldte mig ind i Alternativet op til folketingsvalget i 2015 og sidste sommer var jeg med til at stifte 
lokalforeningen i Kalundborg, hvor jeg stadig er medlem af bestyrelsen. I Kalundborg er jeg KV17-kandidat og jeg 
har stadig ambitioner om at blive folketingskandidat. 

Ud over de prioriteringer jeg tidligere har givet udtryk for i forbindelse med mit kandidatur til folketinget, ser jeg det 
som min første prioritet, hvis jeg skulle blive valgt, at få storkredsbestyrelsesarbejdet op og stå op til KV17 og 
RV17. Der er ikke så lang tid til. På lidt længere sigt, vil jeg meget gerne facilitere, at lokalforeningerne får mere 
opmærksomhed på at samarbejde med hinanden i "grænseområderne". Altså der hvor kredsene støder op til 
hinanden og som ofte ligger langt væk fra en kreds centrum. Jeg forestiller mig, at det dels kan få yderområder til 
at føle en tilknytning til de enkelte kredse og dels kan koordinere politikområder, således at der ikke opstår 
modsætninger på hver sin side af en kommunegrænse med en efterfølgende forvirring om hvad Alternativet 
egentlig står for, både lokalt, regionalt og nationalt. 

På et personligt plan er jeg god til at lytte og at forstå hvad der bliver ment, med det der bliver sagt. Jeg er god til 
at holde fokus på løsninger og hvad der virker og tager det som regel ikke personligt, hvis ikke alle er enige med 
mit synspunkt. 

Hermed har stillet mit kandidatur til rådighed, men kan desværre ikke være tilstede d. 4. 
Vil I sende mig lidt oplysninger om hvad jeg skal gøre, i fald min opstilling kan godkendes. 

Med venlig sommerhilsen, 
Erling Vetterstein, Kalundborg. 

 


