
ALTERNATIVET I RUDERSDAL

Opstillingsmøde:
Valg af kandidater til kommunevalget i Rudersdal 2017

Vi glæder os til at se jer tirsdag den 26. september kl. 19-21 i 
Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Alle stemmeberettigede medlemmer er velkomne!

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Forslag til afstemnings procedure vedrørende valg af kandidater:

Vi ønsker at opstille tre kandidater til kommunevalget. Vi har tre medlemmer, der stiller deres 
kandidatur til rådighed. En afstemning giver derfor ingen mening.
Af hensyn til de tre kandidaters legitimitet som KV 17 kandidater for Alternativet i Rudersdal, 
foreslår bestyrelsen, at der foretages en hemmelig, skriftlig tilkendegivelse fra opstillingsmødets 
deltagere om hvor vidt de tre kandidater kan bakkes op. 
For at opnå valg skal kandidaterne have opnået opbakning fra minimum 50 % af opstillingsmødets 
deltagere.

6. Præsentation af kandidaterne
Hver kandidat har 5. minutter efterfulgt af spørgsmål fra deltagerne.

7. Valg af kandidater
Hvis bestyrelsens forslag om afstemningsprocedure er vedtaget:

a. Tilkendegivelse af opbakning til kandidater.
b. Hvis bestyrelsens forslag forkastes: Kandidaterne er valgt og klappes ind.

8. Klæd kandidaterne på: 
Nu er vi kandidater, og hvad gør vi så? Der er brug for medlemmernes kreativitet og energi, hvis vi 
skal slå igennem og opnå de 5 %, der vil give et mandat - eller de 10 %, der vil give 2….
 Hvorfor skal vi stemme på Å? Hvad er vigtigst blandt mærkesagerne? Er der andre grunde?
 Hvor kan vi kile os ind? Lokallisten, SF, Radikale, Enhedslisten ligger jo tæt op ad os lokalt
 Hvad kan vi gøre sammen? Her efterlyses ideer til at synliggøre Alternativet lokalt 
 Hvor kan du bidrage? Her laver vi en kampagneplan på væggen, hvor alle kan vælge til og fra.

Vi ser frem til at opleve netop din kreativitet og energi

2. udg. 17.09.2017


