
Kære Storkreds. (Ønsker du ikke at læse, men at se/lytte det, kan det gøres her https://youtu.be/
icAXye3iAA8)


Efter nøje overvejelse er hermed mit opstillingsgrundlag til Storkredsbestyrelsen. I august 2017 
lod jeg mig indsupplere i en storkredsbestyrelse med bare 2 øvrige medlemmer. Her sad jeg  
valgperioden ud som forperson.


Siden den periode er der sket en styrkelse af Storkredsenes position i organisationen. Fra 2019 
skal der i Storkredsene vælges repræsentant til hovedbestyrelsen, som jo er Alternativets daglige 
ledelse. På den måde får storkredsene direkte indflydelse på, hvordan Alternativet skal drives og 
udvikles. Det åbner for interessante muligheder og udfordringer. Jeg har allerede været en del af 
en gruppe der har lavet et forarbejde til, hvordan denne valgproces kan iværksættes, og jeg vil 
med glæde bidrage til en fortsættelse af arbejdet, hvis dette vedtages af de øvrige storkredse. 


Der kommer med al sandsynlighed også et folketingsvalg i foråret 2019. Her vil der igen være 
brug for at storkredsen står stærk og kan understøtte valgkampen og kandidaterne, således at vi 
får et godt valg. Det kræver koordinering, overblik, samarbejde og tydelig kommunikation. Jeg vil i 
al beskedenhed mene at have vist at det kan jeg bidrage med.


Den forgangne periode har der siddet to personer i bestyrelsen og skulle klare hvad 5-9 personer 
klarer andre steder, og det har naturligvis en betydning for, hvor meget man kan formå - omend de 
virkelig har gjort, hvad de kunne. Jeg stiller op som en del af et lille men stærkt hold - Ida, Theresa 
og jeg, og vi har alle bestyrelseserfaring fra andre bestyrelser.


Hvis vi vælges til Storkredsen vil et af vores hovedmål være at styrke storkredsens “manpower” - 
dels ved at lokalisere gode kræfter der ved det ordinære årsmøde vil opstille til bestyrelsen, men 
særligt også ved at benytte os af muligheden for at nedsætte konkrete arbejdsgrupper og ad hoc-
udvalg der kan bidrage i interessefællesskaber med det, de brænder for.  Jeg mener nemlig, at 
det er vigtigt, at frivillige har mulighed for, at byde ind med det der motiverer dem, og ikke altid 
skal binde sig for “hele pakken” for at kunne være med. Derfor vil “frivillighed og aktivisme” også 
være et emne jeg sammen med de to andre, vil arbejde for at udvikle.


Så er der det kommende folketingsvalgvalg. Hvis valget sker i denne periode, vil 
storkredsbestyrelsen også være et samlingspunkt for de opgaver der måtte følge med, særligt 
fordi vi lige nu ikke har et valgteam. Dog har vi allerede tænkt nogle tanker om, hvordan vi alligevel 
kan løfte opgaven ved at koordinere og uddelegere, og vælger I os, skal I vide, at vi vil benytte os 
af de vedtægtsbestente muligheder for at nedsætte valgteam, lave en arbejdsgrupper osv. uden 
at indkalde til ekstraordinært årsmøde. Vælger I os, regner vi nemlig med, at I har tillid til, at det 
mandat I giver os, også rækker til at kunne agere hurtigt og ubureaukratisk. Vi vil naturligvis 
informere åbent om, hvad der sker. Vi må have tilliden tilbage i de demokratiske processer. 


Storkredsen ser jeg som et ikke-hierakisk fikspunkt i et netværk af lokalforeninger, 
landssekretariat og øvrige storkredse (og senere også Hovedbestyrelsen) som skal bidrage med 
service og samling til lokalforeninger, kan påvirke opbygningen af landssekretariatet således, at 
det kan løfte opgaven med at servicere storkredse og lokalforeninger med de opgaver der udføres 
der, og sidst men ikke mindst - kan samarbejde, vidensudveksle og netværke med de øvrige 
storkredse. 


Jeg har siden jeg var ung lavet frivilligt arbejde på forskellige niveauer. Jeg var med til at starte 
Ungdommens Røde Kors’ ung-til-ung-telefon “Ung på linje”, jeg har siddet i skolebestyrelser, 
foreningsbestyrelse i “Medusa- et liv uden vold” samt i foreningen “folkeskoleforældre”. Jeg har 
som forælder siddet i en kommunal arbejdsgruppeomkring udviklingen af folkeskolen i kommunen 
og jeg sad i den første lokalbestyrelse i Odsherred og som sagt i en periode i Storkredsen. Udover 
dette har jeg arbejdet i interesseorganisationen KRIM, været ansat på Frontløberne i Århus - hvor 
jeg har lavet både sociale og kulturelle projekter med deltagelse af mange frivillige - og meget 
andet. Jeg er uddannet pædagog, proceskonsulent og har en kandidatgrad i pædagogik og 
uddannelsesstudier, men lige nu lægger jeg kræfterne i min webshop, hvor jeg producerer og 
sælger bæredygtige produkter. Det giver ikke vildt overskud på den økonomiske bundlinje, men 
på de øvrige er der fin balance.


https://youtu.be/icAXye3iAA8
https://youtu.be/icAXye3iAA8


Privat bor jeg i Odsherred, sammen med min mand, hund, katte, øko-høns og en stor teenagesøn 
der er (næsten) selvkørende. Jeg er 47 år. 


Jeg håber, at I har lyst til at understøtte mit kandidatur ved at give mig mulighed for - sammen 
med Ida og Theresa at lægge noget energi i vores store, skønne, mangfoldige storkreds. 


På forhånd tak. Vi ses til opstillingsmødet. 


Bine Siefert


