
 Hørdum, 11. august 2017
Til kandidatudvalget og opstillingsmødet for Alternativet i Storkreds Nordjylland

Jeg gerne vil gerne stille op til posten som én af de nordjyske medlemmer af Politisk Forum (PoFo).

Jeg bor i Hørdum i det tidligere Sydthy Kommune.

Jeg er kandidat til Thisted Kommunalbestyrelse og til Nordjyllands Regionsråd. Som medlem af 
Alternativets samtænkende udvalg for sundhed og psykiatri har jeg fingrene dybt nede i 
formuleringen af Alternativets landsdækkende politik. 

Jeg er en aktiv deltager i Alternativets møder lokalt, regionalt og på landsplan, fx var jeg med til 
landsmøderne i Odense i maj 2016 og i maj 2017. 

Indtil det tidlige forår i 2016 var jeg næstformand for Radikale i Nordjylland og medlem af den 
radikale hovedbestyrelse. Jeg var udvalgs- og programansvarlig, dvs. at jeg havde  ansvaret for de 
nordjyske bidrag til de radikale programmer. I 2011–2016 indstillede jeg nordjyske medlemmer til 
21 landsdækkende programudvalg (''store'' programmer) og til otte udvalg om holdningspapirer 
(''små'' programmer). 
 
Min hovedopgave var at facilitere de nordjyske medlemmer af de landsdækkende radikale udvalg 
om programmer og holdningspapirer. Jeg var dog selv med til at skrive fem radikale programmer. 
For to af programmerne var jeg udvalgsformand – dvs. hovedforfatter.
 
Jeg stiller op til Politisk Forum (PoFo), fordi jeg gerne vil byde ind med de erfaringer, som jeg har 
med at lave politiske programmer. Jeg ser det som PoFo's hovedopgave at facilitere og kvalificere 
de medlemsdrevne forslag til politiske programmer, dvs. at støtte arbejdet i de lokale politiske 
laboratorier (PoLa). 
  
Nordjyllands to medlemmer af PoFo bør arrangere flest mulige nordjyske debatter om Alternativets 
programmer inden, at de vedtages. Debatterne bør ikke kun være på Nettet, men gerne også på face-
to-face møder. 

Med venlig hilsen

Gustav Sieg Sørensen,
Tårnvej 56, Hørdum, 
7752 Snedsted. 
Tlf. 51 72 46 73. 
Mail: gustav.sieg.60@godmail.dk

PS. I september 2016 blev jeg valgt som den ene af de to nordjyske suppleanter til PoFo. Da 
suppleanterne ikke bliver indkaldt til møderne, så jeg ikke haft mulighed for at deltage i arbejdet. I 
sommeren 2017 meddelte de to nordjyske medlemmer af PoFo, at de ønskede at træde tilbage, og i 
august 2017 kom jeg på PoFo's postliste.
 


