
 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i alternativet svendborg 11-6-2017 

Tilstede er Kåre, Bente, Johannes, Frands, Tobias, Erik 

 

1. Valg af mødeleder og referent.  

a. Mødeleder er Kåre 

b. Referent er Tobias 

2. Kåre oplyser at han går på orlov fra bestyrelsen indtil 1. september 2017. Det betyder at 1. 

suppleanten Bente Kjær indtræder som medlem af bestyrelsen frem til denne dato.  

3. Konstituering af midlertidig Forperson.  

a. Kåre ønsker at der bliver konstitueret en midlertidig forperson, der kan overtage indtil hans 

speciale er afleveret i september.  

b. Der bliver udspurgt til hvad er forperson laver. Kåre orienterer at det handler om generel 

ledelse, være primus motor, styre telefon, mail, Facebook, samtale og beslutningstagen 

med kandidater, uddelegering af opgaver.  

i. Der opstår en debat om hvorvidt facebook kan bruges til debatter. Det bliver 

påpeget at vi tager dette punkt på et senere møde.  

c. Erik har valgt at stille sig til rådighed som midlertidig forperson. Og der er konsensus om 

denne indstilling. 

4. Konstituering af næstforperson, Kasser, KV17 tovholder, kandidatudvalgsrepræsentant 

(storkredsen) 

a. Frands har valgt at stille sig til rådighed som næstforperson. Der er konsensus om dette.  

b. Johannes har valgt at stille sig til rådighed som Kasserer. Der er konsensus om dette. 

c. Bente har valgt at stille sig til rådighed som KV17 tovholder og 

kandidatudvalgsrepræsentant, der er konsensus om dette.  

d. Frands har ligeledes valgt at stille sig til rådighed som tovholder til vedtægtsudvikling. Der 

er konsensus om dette.  

e. Tobias stiller sig til rådighed som fast referent og nyhedsbrevsudsender. Der er konsensus.  

f. Bente opdaterer vores vedtægter ift. de nye vedtægter der er kommet efter landsmødet.  

g. Erik stiller sig til rådighed som administrator til vores facebookside og til 

hjemmesideudvikling. Der er konsensus om dette.  

h. Det bliver besluttet at der på et senere møde skal udvikles en kommunikationsstrategi.  

5. Næste møde og vores årshjul. 

a. Der kan ikke afholdes møde i juli måned.  

b. Næste bestyrelsesmøde d. 28. juni kl. 19.00. Mødet er lukket.  

c. Der bliver ligeledes aftalt et møde d. 7. august. Kl. 18.30 i Ribers Gård.  

6. Forretningsorden.  

a. Frands kigger på forretningsordenen og laver et forslag til næste gang.  

7. KV17 

a. Kåre og Tobias orienterer bestyrelsen om kandidatsamarbejdet.  

b. Erik laver et papir om interesseområder/politikområder/ordførerskaber etc. der skal 

sendes ud til kandidaterne, hvor vi håber at kunne få det tilbage så det er med til næste 



møde. Samtidig besluttes det at Frands laver en åbning, hvor de kandidater der ønsker en 

samtale om samarbejdet at de kan få det.  Samt skal det meldes ud til kandidater at der 

ikke ønskes konfliktstof på facebook og at der holdes en god tone.  

c. Der skal kommunikeres til kandidaterne at nu skal der arbejdes og at vi forventer at 

kandidaterne påtager sig opgaver og går i gang med valgkampagnen.  

d. Bente finder vejledninger fra landskontoret om spidskandidatrollen og andre relevante 

emner, der kan bruges.  

8. Pernilles tilbud om Kursus 

a. Punktet bliver udskudt til næste møde.  

 


