
 
Alternativet Svendborg 

Referat af Supplerende opstillingsmøde 

til kommunalvalget 2017  
 

. 

Mødet afholdtes, lørdag d. 8. april 2017 kl. 14.00 - 16.00 i 

Riber’s Gård, Møllergade 36, 5700 Svendborg 
 

Program: 

Ankomst og indskrivning fra kl. 13.30-14.00 

 

Opstillingsmødet startede kl. 14.00 

 

1. Velkomst og orientering v/ bestyrelsen 

- Bestyrelsen v. Næstforperson fra Alternativet Svendborg, Tobias Jørgensen byder velkommen og 

præsenterer den eksterne facilitator Kristine Karlshøj. 

2. Valg af referent. (Der vælges ikke dirigent da vi har fået en ekstern facilitator fra Alternativet 

til at afholde mødet) 

- Tobias vælges som referent.  

3. Valg af stemmetællere. 

- Kåre Wangel og Nikolaj Amstrup vælges som stemmetællere.  

4. Præsentation af aspirant 

- Dette punkt udebliver da der ikke er nogen nye aspiranter. 

5. Afstemning i forhold til godkendelse af aspirant 

- Dette punkt udebliver da der ikke er nogen nye aspiranter.  

6. Afstemningsresultat 

- Dette punkt udebliver da der ikke er nogen nye aspiranter.  

7. Præsentation af bestyrelsens indstilling og evt. andre forslag til valgprocedure. 

- Bestyrelsens indstilling præsenteres af Tobias Jørgensen 

”Bestyrelsen Indstiller at vi opstiller uden spidskandidat. Kandidaternes placering på stemmesedlen afgøres 

gennem en kønsopdelt rækkefølge. Hver placering bliver afgjort ved at de kandidater med placeringens 

tildelte køn, startende med kvinde, afleverer deres navn til lodtrækning.” 

 

- Alternativt forslag 1 præsenteres af Nikolaj Amstrup.  

”Vi indstiller hermed til en opstillingsform hvor der stilles op med en nomineret spidskandidat øverst, og 

resten af kandidaterne sorteret efter stemmetal under.” OBS: det fulde forslag kan læses i appendiks 1 til slut 

i referatet. 

- Alternativt forslag 2 præsenteres af Kåre Wangel. 

”Alle kandidater til kommunalvalget for Alternativet bliver opstillet i tilfældig rækkefølge efter lodtrækning 

om placering på stemmesedlen” 



 

8. Behandling af forslag.  

- Der afholdes to runder, hvor hver person får mulighed for at give sine følelser/holdninger/argumenter 

til kende. Ved disse runder bliver der kommenteret på fordele og ulemper ved de enkelte forslag.  

 

-----------------------------------pause--------------------------------- 

 

9. Afstemning. 

(NOTE: Her skal det besluttes i hvilken rækkefølge vi skal liste kandidaterne på 

stemmesedlen ved kommunalvalget) 

- Spidskandidat ja/nej (16 Stemmeberettiget) 

o Stemmeprocedure: Håndsoprækning. En person, en stemme. 

o Ja 8 nej 8 – der er stemmelighed, efter paragraf 15. stk. 3 ved stemmelighed afgøres 

beslutningen ved lodtrækning.  

o Ved lodtrækning blev det besluttet at der skal stilles op til spidskandidat.  

o EFTERSKRIFT: Denne paragraf nævner specifikt stemmelighed ved personvalg. I vores 

vedtægter står der intet om proceduren ved stemmelighed mellem to konkurrerende forslag. 

Da vi er nødt til at have ét af de to forslag kunne bestyrelsen ikke lade begge forslag falde. 

Derfor valgte vi at fortolke vedtægterne således at §15 stk. 3 blev gældende i denne situation.  

- Valg til spidskandidat (17 stemmeberettiget) 

o Stemmeprocedure: Skriftlig afstemning, en person, en stemme. 

o Vi har tre opstillere til spidskandidat. 

 Nina Rosmarin 

 Karl-Magnus Bidstrup  

 Kamille Blomst Wind 

o Hver kandidat giver en kort motiveret opstillingstale hvorefter der stemmes om, hvilken 

kandidat der skal være vores spidskandidat.  

o Karl-Magnus Bidstrup vælges som Alternativet Svendborgs spidskandidat. Med over 50% 

tilslutning 

- Valg af forslag til listeplaceringer (17 stemmeberettiget) 

o Stemmeprocedure: Skriftlig afstemning, en person, en stemme.  

o Der stemmes nu om de tre forslag til placering af listekandidaterne 

 Forslag 2 - 8 stemmer 

 Forslag 1 og 3 har hvert fået 3 stemmer 

 Der stemmes ved håndsoprækning om 1 eller 3 skal videre til anden 

afstemningsrunde, der er stemmelighed. Der foretages derfor lodtrækning. Forslag 1 

skal op imod forslag 2. 

 Anden runde ved oprækning 9 på forslag 2 (stemmetal) 8 på forslag 3 (tilfældig) 

 

- Valg til listeplaceringerne (17 stenmeberettiget) 

o Stemmeprocedure – Hvert stemmeberettiget har tre stemmer de kan placere på en/flere 

kandidater. Maks 1 stemme på 1 kandidat dog.  

o Der vælges nu resten af listepladserne ved hemmelig afstemning.  

 Vi har nu en rækkefølge 

 Karl-Magnus Bidstrup, Nina Rosmarin, Kamille Blomst Wind, Ditteemilie Daisy 

Corleoni, Laura Hallberg, Kim Christopher Nielsen 

10. Eventuelt. 



- Frands laver en dejlig sang og der opfordres fra facilitator til at alle anerkender og accepterer mødets 

beslutninger.  

 

Mvh 

Referent Tobias Jørgensen 

 


