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Indkaldelse til ordinært årsmøde + opstillingsmøde i Alternativet Vestjyllands Storkreds 

Kære medlem af Vestjyllands Storkreds.  
Du indbydes til ordinært årsmøde i Vestjyllands Storkreds + opstillingsmøde for kandidater til næste 
folketingsvalg 

Onsdag den 21. marts 2017 
Huset No7, Nørregade 7, 7400 Herning 

Program: Mellem kl. 17.00 og 18.00 inviterer storkredsen på pizza, øl og vand. 
 (tilmelding til simprivat@gmail.com senest 3 dage før er nødvendig). 
 Mellem ca. kl. 18.00 - 19.30 Årsmøde 
 Mellem ca. kl. 20.00 - 21.30 Opstillingsmøde til kommende folketingsvalg. 
 (Kort præsentation + valg af medlemmer, der opstiller som kandidat til FV-valg). 

Dagorden ordinært årsmøde 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for storkredsen 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:  

1. Kort orientering fra Politisk Forum 
5. Behandling af forslag fra medlemmer 
6. Valg af afstemningsmetode, stemmetællere og referenter 
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter  
8. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum (POFO). 
9. Valg af 2 revisorer 
10. Eventuelt 

1. Orientering om EU-valget i 2019 
2. Drøftelse af bestyrelsens forslag til Alternativets landsmøde 2018 

• Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal stilles af min. 5 medlemmer og skal være fremsendt til 
bestyrelsens formand på simprivat@gmail.com senest den 21. februar. 

• Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 
senest den 21. februar ved indsendelse af et kort motivation til bestyrelsens formand på 
simprivat@gmail.com. Herudover skal du forberede en kort præsentation til selv årsmødet. 

Opstillingsmøde som folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds. 
Medlemmer der ønsker at være kandidater skal, hvis man ikke allerede har gjort det, henvende sig til 
kandidatudvalgets formand Carsten Ørum Skøtt (cskytt@me.com). 
Carsten vil fremsender opstillingsmateriale der skal udfyldes af interesserede kandidater. 
Opstillingsmaterialet skal være Carsten i hænde senest 28. februar (cskytt@me.com)  

•  Kandidatudvalget orienterer kort om procedure, krav og forpligtelser som folketingskandidat. 

•  Hver kandidat præsenterer sig kort overfor medlemmerne + spørsmål fra forsamlingen. 

•  Valg af folketingskandidater for Vestjyllands Storkreds. 

Endelig dagsorden med bilag + kandidatgrundlag fra kandidater til alle valg, både til bestyrelsen, folketinget 
og andre valg fremsendes til medlemmerne 2 uger før årsmødet. 

Alle er velkommen til årsmøde, men det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.  

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Alternativet i Vestjyllands Storkreds. 

Herning den 5. februar 2018

_________________________________________________________________ 

Alternativet i Vestjyllands Storkreds. 
Formand Simon/Niels-Jørgen Simonsen  - mail vestjyllands.storkreds@alternativet.dk - mobil 4089 0145
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