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Bestyrelsesmøde Alternativet Svendborg,  

onsdag 28. juni 2017 kl. 19:00 (Bregningevej 3, Vindeby) 

 

Deltagere: Erik, Frands, Johannes 

Afbud: Bente, Tobias, Kåre (orlov) og Lars (supp) 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig iht vedtægternes § 10 stk 7 

Mødeleder: Frands. 

 

 

Referat 

 

 

1. Referat fra sidst  

 

Referatet er endnu ikke klar – referenten anmodes om at færdiggøre det. 

 

 

2. Valg af referent for dette møde 

 

Johannes er referent. 

 

 

3. Valgforbund/konstituering (Spidskandidat Karl Magnus Bidstrup deltog under dette 

punkt) 

 

Valgforbund med Radikale og Enhedslisten – består af ni punkter. Eneste punkt, hvor der udestår et 

arbejde, er at finde finansiering på ift. normeringsønske i institutioner. 

Der har tidligere i valgforbundet været en hensigtserklæring om efterfølgende konstituering – dette 

er i 11. time fjernet efter radikalt ønske. 

Radikale ønsker endvidere, at Alternativet fjerner sig fra Enhedslisten, fordi de gerne ser, at 

valgforbundet afspejler den konstituering, man arbejder sig hen imod – Radikale ønsker ikke, at 

valgforbundet er, hvad de opfatter som for ensidigt rødt orienteret, og de foreslår derfor at invitere 

Finn Olsen fra Lokallisten med i valgforbundet på det eksisterende grundlag. Der er også radikalt 

ønske om at inkludere Liberal Alliance – selv om dette måtte få omkostninger for andre af 

valgforbundets parter. 

 

Karl Magnus Bidstrup og Nikolaj Amstrup, som har forhandlet valgforbundet iht. mandat fra 

Alternativet Svendborgs bestyrelse, foreslår, at valgforbundets principper – dvs. det foreliggende 

papir – holdes uændret, men at Finn Olsen (Borgerlisten) tilbydes at tiltræde papiret. Alle, som kan 

tiltræde valgforbundets principper, som de ligger nu, kan inkluderes i forbundet. 

 

Bestyrelsen tiltræder valgforbundet i dets nuværende ordlyd – og tiltræder ligeledes, at Finn 

Olsen tilbydes at indtræde i forbundet, som så vil bestå at Enhedslisten, Borgerlisten, 

Radikale og Alternativet. Bestyrelsen ser meget gerne samarbejde med andre partier, men der 

skal ikke ændres på valgforbundets ordlyd nu. 
 

Konstituering er indtil videre ikke et tema – politikken er, at vi ikke kommer med kategoriske 

udmeldinger, og at vi ikke peger på personer: Vi arbejder sammen med dem, som vil medvirke til at 

gennemføre Alternativets politik. Karl Magnus meddeler Radikale denne beslutning og har indtil 
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videre rolle som kontaktperson for de øvrige partier – og så snart der er konkrete henvendelser, skal 

bestyrelsen med kort varsel kunne give mandat til en konstitueringsaftale. Dette kan gives af Erik 

efter konsultation af bestyrelsen pr. mail eller telefon og kræver ikke fysisk bestyrelsesmøde. 

 

 

 

4. Formelle punkter (punkter om, hvordan vi samarbejder): 

 

Frands har i forlængelse af beslutning på forrige bestyrelsesmøde fremsendt to forslag til 

behandling på dette bestyrelsesmøde: 

a. Forslag om at eksperimentere med nye organisationsmetoder  

b. Forslag om kommunikationspolitik  

 

a. Forslag om at eksperimentere med nye organisationsmetoder  

Formål:  

 At opnå en effektiv og tidssvarende organisationspraksis i Alternativet Svendborg.  

 Bestyrelsen er indstillet på at eksperimentere med nye organisationsformer som sociokrati, 
holakrati og den slags, men er endnu ikke indstillet på at bruge en masse mødetid på at lære 

principper, teori etc. eller drøfte mere eller mindre hypotetiske problemer på forhånd.  

 Projekt:  

Et eksperiment i lige så mange runder, som vi har møder. Vi giver hermed mødelederen 

mandat til at lede møderne efter det bedste han/hun har lært, også selv om det er usædvanligt 

efter dansk standard. Vi anser det for tilstrækkelig gennemsigtighed, at mødelederen skaffer 

oplysning om de brugte metoder og principper. Medlemmerne er velkomne til at studere 

teorien eller stille tekniske spørgsmål uden for møderne. Mødelederen skal indsamle 

feedback fra alle møder og indarbejde erfaringerne i den fremtidige mødeledelse. 

Eksperimentet fortsætter så længe det virker lovende. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver træt 
af eksperimentet kan han/hun stille forslag til dagsorden om at afslutte det.   

 

b. Forslag om kommunikationspolitik 

Formål:  

 At understøtte at konflikter løses i partiet, og ikke skader partiet udadtil.  

Internt:  

 I Svendborg Alternativet medfører Alternativets værdi om gennemsigtighed pligt til at svare 
relevant og oprigtigt på alle konkrete spørgsmål fra andre bestyrelsesmedlemmer og 

kandidater om arbejdet i partiet.  

 Eksternt:  

Bestyrelsesmedlemmers og kandidaters kommunikation udadtil skal tjene Alternativets 

formål.  

Særligt om Facebook: Bestyrelsesmedlemmer og kandidater skal indrette deres brug af 

Facebook efter ovenstående og afstå fra at bruge Facebook til at debattere konfliktstof. 

Uenigheder kan udtrykkes respektfuldt med en udtrykkelig forventning om, hvordan 

Alternativet vil håndtere uenigheden. Frustreret uenighed som ikke har en sådan 

forventning, skal ikke udtrykkes på Facebook, men bringes i intern forhandling, 

konfliktløsning eller forelægges bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen tiltræder principperne, og principperne vil indtil videre danne ramme om bestyrelsens 

og kommunalbestyrelseskandidaternes virke. 
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5. Materielle punkter (punkter om det, vi samarbejder om) 

I forlængelse af bl.a. debat på forrige bestyrelsesmøde finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt at 

præcisere spidskandidatens ansvar og opgaver: 

Spidskandidaten skal sørge for at få holdet til at fungere så godt som muligt – herunder i videst 

muligt omfang inddrage de øvrige kandidater i forhandlingerne og arbejdet med de øvrige partier. 

Spidskandidaten har ledelsesfunktion og initiativret, men også pligt til at fremme kandidatgruppen 

som helhed i alle aspekter. 

 

Spidskandidatens ansvar og opgaver. 

• Formål: Ledelse og koordinering af kandidatgruppens politiske arbejde indtil 

konstituteringens afslutning. 

• Spidskandidaten har ansvar for disse opgaver: 

◦ Holde overblikket over Svendborg kommunes politiske landskab, se behov for initiativer 

og foreslå aktiviteter for gruppen eller de enkelte kandidater. 

◦ Lede og koordinere det politiske arbejde indtil konstitueringen er sket.   

◦ Drage omsorg for samarbejdet mellem alle kandidaterne i samarbejde med bestyrelsen.   

◦ Stå til rådighed som primær mediekontakt på email og telefon og henvise til kolleger i 

forhold til deres mærkesager. 

◦ Genere og koordinere læserbreve og pressemeddelelser, gerne ved uddelegering til andre 

kandidater.  

◦ Indkalde og afholde kandidatmøder, evt. med bestyrelsesrepræsentation. 

◦ Stå til rådighed som primær kontakt til andre partiers spidskandidater/ledelser. 

◦ Føre samtaler (evt. med med bisidder) om konstituering, valgforbund og politiske aftaler 

i tæt dialog med kandidatgruppe og bestyrelse 

• Domæne (noget som kun kan gøres af rollehaveren): Stå øverst på stemmesedlen.  

 

 

Kampagneleder(e) 

Bestyrelsen opretter en rolle som kampagneleder med denne beskrivelse, og håber snarest at finde 

nogen, som vil påtage sig den.  

• Formål: Yde praktisk hjælp til kandidaterne i valgkampen, så de kan fokusere på 

politikudvikling. Opsamling af erfaring om kampagneorganisering. 

• Ansvar:  
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◦ Rekruttere og lede frivillige hænder. 

◦ Skrive og udsende indbydelser 

◦ Bestille lokaler 

◦ Købe ind  

◦ Sørge for mad/drikke  

◦ Opstilling/oprydning af kampagnematerialer. 

◦ Skabe events 

◦ Koordinere fotograferinger. 

◦ Lave pressemeddelelser 

• Domæner: Ingen.  

 

 

Erik forsøger at skaffe kandidater. 

 

Finansiering af kampagne 

Johannes prøver at efterspørge kunstvalgplakaterne fra folketingsvalget. Johannes kontakter Kåre 

for at få et overblik over, hvilke økonomiske forpligtelser i budgettet, vi IKKE kan ændre. Erik 

kontakter Lasse Holm for snak om sponsorater og fundraising. 

Johannes gør bestyrelsen opmærksom på mindre uklarheder (mgl. bilag og bilag, der ikke kan 

konteres) i perioden 1/1 2017 – 8/6 2017. Johannes søger at afklare forholdene med den tidligere 

bestyrelse og holder den nuværende bestyrelse orienteret. 

 

Politikudvikling, kandidaternes indlæg 

Der skal hurtigst muligt laves en tryksag, som – med reference til  

- Kommunalpolitisk Inspirationskatalog 

- Listen over udvalgsposter (tidligere fremsendt) 

- Lovgivning på området 

- De øvrige partiers holdninger og politik/programmer 

sætter kandidaternes meldinger ind i en sammenhæng. 
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Karl Magnus er af bestyrelsen blevet bedt om at undersøge, hvornår det kan lade sig gøre 

med et møde, hvor alle kandidaterne (i videst muligt omfang) og mindst 1-2 

bestyrelsesmedlemmer er til stede – inden 14 dage fra dd.  

Kandidaterne forventes at læse Kommunalpolitisk Inspirationskatalog forud for 

kandidatmødet. På mødet skal ovennævnte tryksag – dvs. Alternativets lokalpolitik – udvikles 

og skitseres, så den – efter en formel tilretning – er anvendelig i valgkampen. 

Listen fra kandidaterne med politikpunkter blev gennemgået. Bestyrelsen anbefaler kandidaterne at 

gennemgå deres politikforslag og formulere sig metodisk og kortfattet i 3 led – gerne bare 1-3 

sætninger til hver af 3 slags oplysninger om hver politik.  

• Titel, politikområde. For eksempel: It-politik 

◦ Hvad er tilfældet, konkrete fakta?  

F. eks.: Kommunen bruger mange penge på IT-programmer, hvor der findes gratis 

alternativer. 

◦ Hvad er der behov for (generelt, overordnet, værdier)?  

F. eks: Bedre økonomi ved besparelse, Bedre kendskab til alternativer skal udbredes, 

uafhængighed af kommercielle firmaer.  

◦ Hvilken konkret politik kan vi foreslå, som dækker behovet? 

F. eks: Kommunen skal i videst muligt omfang bruge og undervise i open source-

programmer. 

Når kandidaterne skal argumentere for politikken i valgkampen og senere i byrådet, er det 

vigtigt, at politikken udvikles med argumenter:   

• Fakta er (videnskabeligt) anerkendte og underbyggede – de checkes med relevante og 

lødige kilder. 

• Behov svarer til Alternativets værdier.  

• Den foreslåede politik svarer til Alternativets generelle politikker, f.eks. 

Kommunalpolitisk Inspirationskatalog. 

 

Bestyrelsen har markeret nogle af punkterne med rød. De punkter, der er markeret med rød, skal der 

ikke arbejdes videre med. De øvrige skal kandidaterne bearbejde efter de tre ovenstående led, 

således at det opkvalificeres. Listen med markeringer findes som bilag til dette referat. OBS. Denne 

liste er fjernet fra det offentlige referat.  

De kandidater, der ikke har indleveret mærkesager endnu – forstået som mærkesager i 

relation til kommunalpolitik og kommunalpolitiske udvalg – , skal gøre det inden mødet og 

skal fremsende det til Erik forinden. Alle kandidater kan fortsat supplere efter ovenstående 

skabelon frem mod mødet. 
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6: Eventuelt.  

Orientering om Uffe-tour: Uffe Elbæk kommer til Svendborg d. 30/8 og spiser frokost og desuden 

d. 7/11. Bestyrelsen vil i samarbejde med kandidaterne og andre interessenter udarbejde et program 

forud for hvert besøg. 

 

7: Næste bestyrelsesmøde:  

Nordrelys (Johannes reserverer) 7/8 kl. 18.30. 

Christiansvej 45a 

Bemærk, at dette bestyrelsesmøde er et fællesmøde mellem den samlede bestyrelse og kandidaterne 

– det er planen, at der efter bestyrelsesmødet skal kunne udarbejdes en færdig politik, der skal 

kunne fordeles mærkesager osv. 

 

8: Mødeevaluering 

Der skal være en præcis dagsorden. Mødet var forventeligt langt pga. lang og tung dagsorden, men 

en mere skærpet dagsorden havde været nyttig. 

 

 

 

 

 


