
Københavns Storkredsforening Alternativet 

Bestyrelsesmøde 

Dato 23-05-17 kl. 17:00 - 19:30 

Sted: Gennemsigtighed 

 

Storkredsens bestyrelse: Dorthe, Jens, Julie, Katinka, Palle og Tove. Leyla (suppleant) 

Fraværende: Katinka 

Gæst: Bjarke kl. 18:30 - 19:00 (pkt 7) 

Referent: Lia Sofia 

 

1. Vedtægt,  Forretningsorden og Storkredsens Budget 2017 

Handling: 

Ovenstående er til information særligt for vore to nyindtrådte: Dorte og  Leyla. 

 

2. Konstituering 

a. Bestyrelsens størrelse efter Kims udtræden 

Beslutning: 

Bestyrelsen konstaterer at bestyrelsen indtil videre består af seks 

medlemmer. Leyla er indvalgt som suppleant og ønsker lige i begyndelsen at 

have den status. 

b. Valg af forperson, næstforperson og kasserer 

Beslutning: 

Bestyrelsen konstituerer sig således: Palle som forperson, Tove og Julie deler 

næstforpersonsposten, Julie som kasserer, Jens og Dorte som 

bestyrelsesmedlemmer. Jens repræsenterer fortsat bestyrelsen i Politisk 

Forum. 

 

c. Storkredsens repr. i Det koordinerende Kandidatudvalg 

Beslutning: 

Julie, Katinka og Tove er bestyrelsens medlemmer i Det Koordinerende 

Kandidatudvalg. 

 

3. Orientering 

a. DAS Den Alternative Sommerhøjskole fortæller, at der igen i år afholdes 

sommerhøjskole. DAS håber at storkredsene vil støtte op igen i år. 

Handling: 

Der er opbakning fra bestyrelsen. 

 

b. LS fortæller, at det nu snart er muligt at arbejde med ‘egen hjemmeside’ 

under Alternativets hovedside. Alternativet.dk 

Handling: 

Bestyrelsen er orienteret og venter på at kunne komme til at bruge 

hjemmesiden. 

Beslutning: 

https://alleos.alternativet.dk/storkreds/2
https://drive.google.com/file/d/0BwcuZnniO3GySnMwMTlOXzZzdWs/view?usp=sharing
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFmDKVxuWoai5do&cid=5F99C13B04EE9E94&id=5F99C13B04EE9E94%212724&parId=5F99C13B04EE9E94%212549&o=OneUp
https://drive.google.com/file/d/0B6-C4MHBY_radFJMb0NWTjlwdDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKG3eE_GBM4O3_BLjhPnk7WFQJ7Oy7b24NMqdlkZcmf9gjLblFjuQ3SQRzEp6GZgmXW8z6NWVBLZlG52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKG3eE_GBM4O3_BLjhPnk7WFQJ7Oy7b24NMqdlkZcmf9gjLblFjuQ3SQRzEp6GZgmXW8z6NWVBLZlG52/view?usp=sharing
https://alternativet.dk/
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Jens og Julie deler rollen som kommunikationsansvarlig, både i forhold til 

siden og i forhold til kommunikationsopgaven i det hele taget. 

Kommunikationsopgaven løftes i praksis af Lia-Sofia og hendes team af 

frivillige. 

 

4. Status på regnskab 2016 

Handling: 

Taget til orientering. 

 

5. Budgetopfølgning pr. 23-05-17 efter pkt. 12 

Handling: 

Taget til orientering. 

 

6. Fastsættelse af dato og sted for ordinært årsmøde til september 

Beslutning: 

Datoen fastsættes til søndag den 17. september. Sted: Christianshavn Beboerhus, 

hvis der er plads. 

Dorthe og Tove er tovholdere for arrangementet. 

 

7. Endelig afgørelse om fremtidig status for Storkredsens fb-side Alternativet-

Storkreds København. Bjarke deltager kl. 18.30 - 19.00. Tilføjet 22/5 kl. 17.53 

Henvendelse fra Alternativet København. 

Handling: 

Bjarke fortalte om baggrunden for Alternativet Københavns ønske om overtage 

administration og ansvar for siden, og fortalte om de mere tekniske aspekter, at en 

FB-side højst kan skifte navn to gange. Da siden har skiftet navn en gang vil et 

eventuelt nyt navneskift være definitivt. Vi drøftede forskellige scenarier og 

muligheder og udfordringer. 

Beslutning: 

Storkredsbestyrelsen tillægger det stor betydning at alle kommuneforeninger gives 

proportionelt  lige muligheder for at profilere sig via FB-siden, og drager en parallel til 

udmøntningen af Budget 2917, hvor kommuneforeningerne blev stillet helt lige for 

den del af budget 2017, der er målrettet støtte til KV17. Bestyrelsen tillægger det 

også stor betydning, at vores netop opstillede ni kandidater til Regionsrådsvalget 

gives mulighed for at profilere regionsrådsvalget via siden. 

Det vil være optimalt om alle kommuneforeninger og Alternativet i Region 

Hovedstaden bidrager proportionalt lige aktivt til sidens indhold og til at skaffe flere 

‘vælgere’ der aktivt følger siden.  

Bestyrelsen inviterer de fire kommuneforeninger til en fælles drøftelse om fremtiden 

for facebooksiden. Mødet inviteres til den 6 juni kl. 17.00 i Åbenrå. 

Bestyrelsen anerkender argumentet at ordet: ‘Storkreds’ i sidens navn ikke er 

umiddelbart forståeligt for alle og er gået tænkeboks for et nyt og bedre ‘sidste’ navn 

til siden. Forslag modtages med taknemmelighed. 

 

https://alleos.alternativet.dk/storkreds/2
https://drive.google.com/file/d/0B6-C4MHBY_raSldyNXRqUGtfQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6-C4MHBY_raeHRoQmIzNmN4VHc/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Alternativet-Storkreds-K%C3%B8benhavn-1645812852307131/
https://www.facebook.com/Alternativet-Storkreds-K%C3%B8benhavn-1645812852307131/
https://drive.google.com/open?id=0B5hzrtQSB1xKeVlxbXM2OHEwMU4tVFFTWXlpblptdnE1cGFZ
https://drive.google.com/open?id=0B5hzrtQSB1xKeVlxbXM2OHEwMU4tVFFTWXlpblptdnE1cGFZ


Københavns Storkredsforening Alternativet 

● Holger Delf, Ishøj, spørger om et politisk laboratorium kan opslås på 

Storkredsens fb-side 

Beslutning: 

Ja, på vilkår at ansøger fremsender den færdige tekst til opslaget. 

 

8. RV17 - opdatering efter opstillingsmødet 21-05 

Handling: 

Taget til orientering. 

 

9. Folketingsvalg - Det koordinerende Kandidatudvalgs møderække med FT-

kandidaterne  

Beslutning: 

Det besluttes at mødet med Folketingskandidaterne den 6. juni aflyses, da det ikke er 

muligt at samle Det Koordinerende Kandidatudvalg (incl. Kommuneforenings- 

repræsentanterne) inden mødet. Kandidatudvalget, der er mødernes arrangør og 

vært opfordres til at mødes snarest muligt og til at invitere til fællesmøde med FT-

kandidaterne efter sommerferien. 

 

10. Indledende drøftelse af Storkredsens bidrag til en aktiv indsats for mulige 

frivillige i samarbejde med lokalafdelingerne. 

Handling: 

Udsat til næste møde. 

 

11. Alles Folkemøde 

Handling: 

Evalueres på næste møde. 

 

12. Ansøgninger om støtte til arrangementer og aktiviteter 

a. Ansøgning fra Alternativet Valby om støtte i form af direkte tilskud eller som 

underskudsgaranti på op til 8.000 kr. til et Grundlovsarrangement i Valby 

Minibakker - se budget. (Event under ‘Alles Folkemøde) 

Beslutning: 

Der bevilges et tilskud på 3000 kr. og et underskudsgaranti på 5000 kr. 

 

b. Ansøgning fra Dragør og Tårnby kommuneforeninger om tilskud på 3.000 kr. 

til Dragør Marked 

Beslutning: 

Godkendt 

 

c. Ansøgning fra Tårnby kommuneforening på vegne af Tårnby og Dragør om 

tilskud på 4.000 kr. Sct Hansfest 

Beslutning: 

Godkendt med supplerende beslutning at Storkredsen i rimeligt omfang, som 

sidste år, kan udlægge likviditet for vareindkøb til videresalg. 

https://alleos.alternativet.dk/storkreds/2
https://drive.google.com/file/d/1cl_zvGcDCvyH9TSQP0oHPIfGFlaYs81XWERaVzSrmlXEJzlUXRdUzlV5cTTQIf9vp6lHvauZ5TrtgmBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cl_zvGcDCvyH9TSQP0oHPIfGFlaYs81XWERaVzSrmlXEJzlUXRdUzlV5cTTQIf9vp6lHvauZ5TrtgmBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwcuZnniO3GyTTBjdEZhX2gwTjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__894hQmSU6iZXUY2ZTyPgZStDubN68HbwUWHzz5lXHMdVzo9l_RHhnki-1CELLsfCAjREAuZHBNI6U-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11ZGeQ5sIIjjYlccE57_73Nm0E-B2R-lVZ_7cPAqPmzg
https://drive.google.com/file/d/1ueCNEGoG-bx224OcU9HoeDHY9xPQKvze2fj0QsdBUZAkoe4VwcTf2kWO2WFUUYQh-P1Kti6ggEzXJ3LZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/alternativet.dk/file/d/1OxPlbYZXn_HLLTImXmXvrA24pXmNFUcfKbrqqUSSEkHYdoVJXp8NXzxifNBzxMq4tVaU2NlHji0xJ1cg/view?usp=sharing
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Datoer for næste 

bestyrelsesmøder 

Den 6. juni kl. 17:00 - 20:00 - Evt.Store Å 

Den 20. juni kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

(Sommerferie) 

Den 15. august kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

Den 29. august kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

Den 12. september kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

Den 26. september kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

 

 

https://alleos.alternativet.dk/storkreds/2

