
Bilag 1 - Poster og roller i bestyrelsen 
 
Forperson: Lars/Martin 
Talsperson/koordinator, en der udtaler sig på bestyrelsens vegne, også til 
pressen - eller peger på den rigtige person til en given udtalelse. 
Reklamerer og står på mål for Alternativet Kbh.’s aktiviteter, etc.. 
 
Bindeled mellem storkredsen, Christiansborg og de andre 
kommuneforeninger. 
 
Noter: 
 
 
Næstforperson: Ulla/Jonas 
Supplerer ved forpersonsmandatets udtræden af bestyrelsen 
 
 
Kasserer: Karen-Maria/ Ida B. 
Har styr på finanserne i foreningen og krav i forbindelse hermed, har styr på 
medlemstal, har styr på krav til årsregnskab, sørger for årsregnskab, etc. 
 
Noter: 
Bestyrelsen vil tilkøbe sig bogholderhjælp og andet således kasserens opgave 
bliver at aflægge rapport til bestyrelsen baseret på andres arbejde. 
 
 
Mødeleder/Mødelederteam: Ulla/Jonas, Jens, Lars/Martin 
Søger for; at vi får afholdt nogle gode møder, at der bliver indkaldt i god tid, 
dagordenen, etc.…  
 
Noter: 
Lokaler, datoer, etc. er fundet og blottet i kalenderen.  
 
 
Referent/Sekretær: Går på tur pr. mandat jf. liste. 
Skriver referat, får gerne et andet bestyrelsesmedlem til at kvalitetssikre, og 
udsender hurtigst muligt (max to dage) efter mødet.  
 
Noter:  
Vigtig opgave da vi - bl.a. pga. makkerskabet - langt fra vil være fuldtallige til 
møderne.  
 
 
 
 



Bydelskoordinator Adem og Jens 
Står for koordineringen af bydelene, møder med bydelsbestyrelser etc.  
 
 
KV17-tovholder eller KV17-team: Erstattes af en styrregrupp.  
Har det store forkromede overblik over alt vedr. KV17; processer, kandidater, 
lovgivning, tidsfrister, tidsplaner, møder, kampagner, økonomi o.a. 
 
 
Fundraiser: Karen-Maria er pt. tovholder 
Skaffer/hjælper med at skaffe midler via fonde, foreninger, lokaludvalg, o.a. til 
foreningens aktiviteter. 
 
Noter: 
Karen-Maria skaffer/orienterer sig om muligheden for fundraiser uden for 
bestyrelsen. 
 
 
Kommunikationsansvarlig: Ida B.  
Formidler bestyrelsens arbejde og beslutninger, fx i nyhedsbreve og på 
socialmedier. Særligt relevant for bydelsforeninger, KV17-grupper, Storkreds 
København og andre kommuneforeninger rundt om i landet. 
 
 
POLA-ansvarlig:	Fanny/Lotte og skyggen Ulla 
Hvem, hvad, hvor, hvorfor, konklusioner, initiativer, facilitator, etc.…  
 
 
Aktivist-minister/ansvarlig: Jonas og Fanny/Lotte, Lise-Lotte 
Hvem, hvad, hvor, hvorfor, konklusioner, initiativer, facilitator, etc.…  
 
 
Medlemsansvarlig 
 
 
Grafik: Lise-Lotte 
 
 
 


