
Opstillingsgrundlag til bestyrelsespost i Storkreds Sjælland.  

 Navn: Ida Laura Aasvang 

 

 Lokalkreds: Holbæk 

 

 Medlemsnummer: 19811 

 

 Jeg ønsker at opstille som kandidat til: 

Storkredsbestyrelsen. 

 

 

 Fortæl lidt om dig selv: 

 

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg bor i Holbæk sammen med min kæreste og vores to drenge. Jeg 

er et menneske med mange jern i ilden, ideer og energi. Jeg tror på, at vi som mennesker befinder 

os bedst i fællesskaber. Derfor er jeg det, man kan kalde en aktiv borger som følger med i politik, 

foreningsliv osv. Privat bor jeg og min familie i et bofællesskab.  

Jeg lever af at være socialrådgiver i Jyderup Fængsel, så man kan sige at jeg i høj grad beskæftiger 

mig med mennesker omkring mig der skaber og spiller ind i samfundet, og dem der er sat udenfor.  

Jeg er medlem af Alternativet fordi jeg tror på, at vi skal sætte den grønne dagsorden forrest og 

samtidig bekæmpe den ulighed vi oplever i Danmark og globalt.  

 

 Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag gerne 

erfaring: 

Jeg har været næstforperson i storkredsbestyrelsen siden september 2018, hvilket har givet 

mig en del erfaring. Bine Siefert, Carsten Teichert og jeg opstillede som et hold, og det har 

givet mig utrolig meget erfaring med det organisatoriske arbejde. Jeg startede som relativt 

uprøvet på det organisatoriske område, men har suget viden til mig og har brugt sort set al 

min fritid på at sætte mig ind i stoffet og tage rundt til lokalforeningerne i kredsen for at få 

et indblik i deres arbejde. Udover dette har jeg fået et indblik i arbejdet med 

landssekretariatet og hovedbestyrelsens arbejde, hvilket har givet mig en samlet forståelse 

for den organisatoriske del af Alternativet. Selv er jeg også medlem af bestyrelsen i Holbæk, 

og har været opstillet til KV17, hvilket giver mig en vis erfaring i at føre valgkamp i 

Alternativet. Derudover var jeg medlem af kandidatudvalget inden jeg blev valgt til 

storkredsbestyrelsen.   

Når valgkampen er ovre, er der stadig en storkreds som skal leve videre og som skal plejes. 

Denne service vil jeg gerne være med til at give de lokalforeninger, de der måtte have brug 

for det, og være med til at bygge en storkreds op som er levende, energisk og visionær.  


