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Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 12. møde den 2. oktober 2018 kl. 17-19 

 

Bestyrelsesarbejdet indebærer både sjove og mindre sjove opgaver. Det mindre sjove er, at vi har måttet 

opsige samarbejdet med vores kommunikationsmedarbejder, og derfor søger vi nu en ny. Kig efter 

stillingsopslaget, hvis det har din interesse. Bemærk at fristen er kort. En anden kedelig, men nødvendig 

ting er at sikre, at vi overholder databeskyttelsesreglerne. Det har vi også kigget på. Den positive nyhed 

er, at vi er ved at forberede et rigtig spændende arrangement på Kulturnatten. Og så er vores økonomi så 

god, at vi har råd til ekstra og måske lidt større aktiviteter i efteråret samt investeringer i mere udstyr. 

 

Til stede 

Mathew Daniali, Finn Hermansen, Oliver Jørgensen, Cecilie Traulsen, Karl-Emil Mathiassen, Martin 

Wehding, Lisbeth Jarlov 

 

******************* 

Vi søger ny kommunikationsmedarbejder 

Efter gensidig forståelse og i god ro og orden har vi opsagt vores timelønnede kommunikationsmedarbejder 

til udgangen af oktober måned. 

Kommunikationsopgaven er fortsat vigtig og højt prioriteret, så derfor søger vi en ny medarbejder, som kan 

tiltræde hurtigst muligt. Det bliver med samme timetal, 12 timer pr. uge og foreløbigt til udgangen af 

januar 2019, hvor der er årsmøde. Der vil være mulighed for og forventning om en forlængelse efter 

årsmødet, men det må være op til den nye bestyrelse. 

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af Mathew, Karl-Emil og Martin. For at minimere risikoen for 

forudindtagede holdninger bliver ansøgningerne også denne gang anonymiserede, inden de tilgår 

ansættelsesudvalget. 

Kulturnat 

Alternativets Unge vil stå for en del af arrangementerne i Åbenrå på Kulturnatten, så dem har vi bevilget et 

tilskud. En anden del står vi selv for. 

Det bliver rigtig spændende, så kig forbi i løbet af aftenen kl. 19-22. 

Datasikkerhedsregler 

For at være på den sikre side har Lisbeth været til møde med Landssekretariatets datasikkerheds ekspert, 

Karen Marie Slenteager. Der blev talt om 3 emner: 

• Hvordan vi håndterer lister over frivillige i Alternativet 

• Hvordan vi håndterer mails til Alternativet København 
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• Proceduren i forbindelse med behandling af data indsamlet i forbindelse med evaluering af KV 17 

Grundlæggende gør vi det rigtige. Lisbeth opbevarer lister med navn, adresse, mail og telefonnummer på 

Alternativets medlemmer af lokaludvalg og andre frivillige hverv. Det sker på en sikker måde og med 

garanti for, at de ikke kommer uvedkommende i hænde og at oplysninger slettes, når de er irrelevante. Vi 

antager, at de pågældende ved at give oplysningerne til os har givet samtykke til opbevaring på denne 

måde. 

Enhver har selvfølgelig ret til at blive slettet, hvis man beder om det. 

Når vi indhenter ansøgninger til forskellige hverv er det vigtigt, at ansøgningerne slettes, så snart en 

kandidat er valgt. Det giver det problem, at vi ikke kan gå tilbage og hente relevante kandidater frem, når 

der sker skift på posterne. Fremover vil vi derfor bede om udtrykkeligt samtykke til at gemme navne og 

kontaktoplysninger på dem, vi evt kunne tænke os at kontakte igen. 

På sigt skal AlleOs være så opdateret, at der ikke er behov for en sideløbende listeføring. Der er vi desværre 

ikke endnu. Karen Marie understreger, at hvert medlem i Alternativet har ansvar for at sikre, at 

medlemsoplysningerne er opdaterede. Ellers kan vi ikke trække sikre og pålidelige lister derudfra. Det er 

målet, men kræver en holdningsændring hos alle medlemmer. 

Bestyrelsen har i øvrigt sagt jatak til et kursus i brugen af AlleOs. 

Hvad angår evalueringen af KV 17 er det vigtigt, at der er skærpet sikkerhed om data, da de kan være 

følsomme. Derfor er det besluttet, at det kun er interviewer og medhjælper til interviewer, der får 

kendskab til, hvem der siger hvad. Det er der også skabt sikkerhed for, og det er en korrekt procedure.  

Rapporten udgives på kommuneforeningens bestyrelses ansvar og vil blive fremlagt senest på årsmødet 

2019. Men bestyrelsesmedlemmerne får heller ikke adgang til det fortrolige rum, som interviewene foregår 

i eller til rådata fra interviewene. 

Ordinært årsmøde 26. januar 2019 

Reserver datoen allerede nu. Vi håber at se så mange som overhovedet muligt, og vi forsøger at finde en 

alternativ lokalitet til Prismen. 

Visionsudvalget bliver ikke klart til at formulere forslag til vedtægter, men der er behov for en revision af 

bestemmelserne om bestyrelsen og procedurerne op til næste kommunalvalg. Dem vil vi i bestyrelsen 

fremsætte. 

Bevillinger godkendt 

• Tilskud til Alternativets Unge til Kulturnat-arrangement, kr. 3300 

• Bevilling til kommuneforeningens egen del af Kulturnat, op til 5000 kr 

• Gaver ved afsked og velkomst til Maja og Kåre, kr. 327,90 

• Fortæring til tirsdagsmøde, kr 108,45 

• Fortæring til visionsaften, kr 466,45 

 

Indkaldelse og mødeleder: Mathew 

Referent: Lisbeth 


