
 
Alternativet Svendborg 

indbyder til Supplerende opstillingsmøde 

til kommunalvalget 2017  
 

Vi skal nu godkende den aspirant, som stiller op til kommunalvalget. 

Mødet afholdes, 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 starter kl. 14.00 

 

1. Velkomst og orientering v/ bestyrelsen 

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

afholde mødet) 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Præsentation af aspirant. 

5. Afstemning i forhold til godkendelse af aspirant. 

6. Afstemningsresultat. 

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

- - - 

8. Behandling af forslag. 

9. Afstemning. 

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

ved kommunalvalget) 

10. Eventuelt. 

 

Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke. 
 

Kandidater godkendes efter vedtægternes §15 stk.4: 

 

Du har stemmeret, når du har været medlem af Alternativet i min. 14 dage og er bosat i Svendborg 

Kommune. 

Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget 

tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på 

alle kandidater og der kan kun afgives en stemme pr. kandidat. 
 

Alternativet opstiller sideordnet til alle valg også til kommunalvalget. Sideordnet opstilling betyder, at hver 

enkelt kandidat får adgang til partistemmerne på lige vilkår. Som eksempel: Hvis man har 1% af de 

personlige stemmer, så får man også 1% af de partistemmer, der er afgivet. 



 

Bestyrelseens indstilling. 
 

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. 
 

Vores aspirant er flg.: 
 

Anne Hjortenberg - Du kan se en kort præsentation af aspiranten via linket i mailen. 
 

 

Kom og vær med til en festlig begivenhed  

 

Alternativet Svendborgs KV-17 udvalg 

Tobias Mark Jørgensen, Pavia Jacobsen og Anna Sejer Nielsen 

 


