Kære kandidataspirant
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil
være kandidat til et kommunalpolitisk hverv i Alternativet.
Grundlaget her er først og fremmest dit eget. Til at hjælpe din egen refleksionsproces. Er
det noget for mig at være kandidat? Hvor god en kandidat er jeg? Hvad er min profil og
særkender? Hvordan ville jeg gøre som kandidat for Alternativet?
Men grundlaget er også en hjælp for vores medlemmer, som skal vælge dig på
opstillingsmødet.
Grundlaget er skriftligt og skal afleveres til lokalforeningens bestyrelse. Vær opmærksom
på afleveringsfristen, da dit grundlag bliver sendt til alle medlemmer i lokalkredsen i
forbindelse med opstillingsmødet.
Når du afleverer det, kan bestyrelsen skønne, om de vil invitere dig til samtale med
bestyrelsen. Men ellers er du klar til det næstfølgende opstillings- eller årsmøde i
lokalforeningen, og kan stille op til valg som kandidat.
Vi er rigtig glæde for, at du ønsker at repræsentere Alternativet, men vi har også
forventninger til dig:
•
•
•
•

Du følger byrådsarbejdet i et vist omfang
Du er med til at udvikle politik
Du udvikler samarbejdet med andre aspiranter og kandidater
Tager aktiv del i formidlingen af Alternativets politik og er interesseret i at deltage i
workshops i Alternativet, som kan komme dit arbejde som kandidat til gode

God fornøjelse og god virkelyst!!
Bestyrelsen for Alternativet Faxe-Stevns

Jeg ønsker at stille op i følgende kommune:
Faxe

Stevns

Personlige oplysninger:
Navn:
Adresse:
Mobil:
Mail:
Fødselsdag:
Hvor meget tid kan du investere i at være kandidat?
1-5 timer om ugen

5-10 timer om ugen

mere end 10 timer om ugen

Hvordan er din politiske erfaring?
Ny i politik

1-5 år

mere end 5 år

Hvordan er din politiske tilgang?
Real-politisk

vsionær

værdi-baseret

Skriv lidt om dig selv som person, og hvorfor du vil stille op som kandidat for
Alternativet.

Besvar følgende spørgsmål, gerne forholdsvis kort og præcis.
1. Hvad er de vigtigste politiske visioner for Alternativet i byrådet? Formulér dem
gerne også med konkrete eksempler på politik.
2. Hvad er dine personlige mærkesager ift. kommunalpolitik?
3. Hvad tænker du at ’ny politisk kultur’ betyder ift. hvordan du agerer som
kandidat?
4. Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med frivillige, medlemmer både som
kandidat og/eller som folkevalgt?
5. Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig, andre kandidater, KV17
arbejdsgrupperne og bestyrelsen bedst?
6. Hvad ønsker du at lære – og lære at kende – i perioden op til kommunevalget i
november 2017?
7. Har du tidligere udtalt dig på en måde eller været involveret i situationer eller
aktiviteter, som kunne skabe polemik, hvis det blev kendt? Hvis ja, fortæl om det
her, så det er ude i det åbne.

