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Kære medlem

Hermed det første nyhedsbrev fra Alternativets hovedbestyrelse, der kort efter landsmødet konstituerede sig og
herefter, for de flestes vedkommende, deltog lokalt og regionalt i valgkampen og for fleres vedkommende i
Folkemødet på Bornholm.

Hovedbestyrelsen mødtes på et to-dages seminar i weekenden den 22-23. juni. Her blev vi enige om at gøre ledelsen
af hovedbestyrelsen større end det vedtægtsbestemte forpersonskab. Under forkortelsen DOL (Daglig Organisatorisk
Ledelse) har vi udvidet den daglige ledelse således at den består af Poul Brandrup - forperson, Bine Siefert -
næstforperson, Torben Petersen Nicolaisen - kasserer, og her udover 3 HB-medlemmer Malene Grindsted, Leila
Stockmarr og Jesper Callesen (3 storkredsvalgte og 3 landsmødevalgte). For at sikre at alle HB-medlemmer trives og
kommer positivt i spil, har vi ligeledes valgt at forsøge med en tillidsrepræsentant, og her er valget faldet på Marianne
Karlberg. Tillidsrepræsentanten har desuden til opgave at sikre et godt samspil i den samlede hovedbestyrelse, at
alle trives og har meningsfulde roller og opgaver. Vi har også udpeget en talsperson, og valget faldt på Leila
Stockmarr. Det er vores håb, at den nye måde at organisere os på vil give en mere agil hovedbestyrelse med stort
fokus på et godt samarbejde og stringent og klar intern og ekstern kommunikation.

Valget - Ja, der er ingen tvivl om at en halvering af mandater gør ondt på mange måder. Det påvirker naturligvis hele
organisationen. Det kalder på både nøgtern analyse, evaluering, selvrefleksion og et fremtidsblik, men i
hovedbestyrelsen er vi også særligt opmærksomme på at vores folketingsgruppe på 5 heraf 2 helt nye har brug for en
rigtig god opbakning fra os alle, hvis de skal have mulighed for at løfte det mandat de har fået. I Hovedbestyrelsen
glæder vi os til samarbejdet med vores folkevalgte, og vi gør hvad vi kan for at bakke dem op. Det betyder også, at vi
opfordrer alle de medlemmer der måtte ønske at gøre deres mening gældende til at bidrage til en positiv
udviklingsproces ved at deltage konstruktivt i debatter. Vi håber I vil benytte de muligheder, vi nedenfor forsøger at
skabe for en demokratisk samtale baseret på vores værdier.

For vi skal naturligvis evaluere valgkampen, og det gør vi i forskellige rum i organisationen. Nogle steder afholder
storkredse og lokalforeninger deres egne evalueringer. Hovedbestyrelsen har gennem Landssekretariatet iværksat en
evaluering på forskellige niveauer. Der er udsendt spørgeskema til alle de frivillige der har deltaget i valgkampen.
Yderligere er kandidater, tovholdere og andre der har haft nøglepositioner under valgkampen inviteret til en
evalueringsproces sammen lørdag d. 29/6. Vi har valgt at få en ekstern facilitator på til denne evaluering, og der vil
også komme en opfølgende rapport fra evalueringen som vi i hovedbestyrelsens evalueringsgruppe kan arbejde
videre med.

Vi er dog klar over, at der også blandt medlemmer der ikke direkte har været en del af valgkampen, er brug for at
kunne deltage i samtalen om, hvor vi som parti, organisation og bevægelsen skal hen. Vi har derfor valgt at invitere
de af jer der ønsker at bidrage til en udvikling af, hvad vi kalder Alternativet version 2 til et medlemsmøde i efteråret.
Mødet vil indeholde både plenumdebatter og workshops. Information om dato, sted og indhold meldes ud i august.

Yderligere kan det nævnes at Politisk Forum afholder et strategiseminar 10.-11. august, hvor en revideret politisk
strategi gældende for hele Alternativet skal udvikles og besluttes. Inden dette seminar mødes alle POFOs
medlemmer i deres respektive grupper til indledende møder. Her drøftes, hvordan en revideret politisk strategi ses fra
deres perspektiv. Alle Alternativets medlemmer har således mulighed for at komme med input til strategien, som
Politisk Forum har det endelige mandat til at beslutte. Kontakt din storkreds eller storkredsvalgte POFO-
repræsentant, for nærmere information.

Referatet fra Hovedbestyrelsens møde #2 klar. Som altid kan dagsordener og referater ses her.

http://link.alternativet.dk/wf/click?upn=xRI5bbTbRgkQfOI1yVvSJeSiN47Mwuyz-2Ft9HEy6o36bLBY5SMR9pjk-2FueW3K6iz8HMUDLdqy1Nwlwu4ZI-2FhFpt6WwuwdQa2-2FDR-2BJ8C5ffi4-3D_16cUN4Cg30ivyTqVUkcGBClVdmw54XeDauSO2xDarNAzZ5-2BZ-2FfGc29YHGctyk7U8amUBC2Q2xZdRKLz7oGq1V2BEVzBeH-2Bpl67EC0q55JxYPvb5xLvXEm-2FEb-2FmumCRY3taA9HbNbZhkjrex6zz8crdGZMDyF9YVLDG6hLJOFk14c2D6UNHrRiE4c3JNZgKu1kk623R2miN1a5wz-2BIUYaFg0k76weMbQeSijKGf4X00ZtcyXAi4fm1oIvX8HXBCF-2BQO-2BD6m1ZOkyXoer8XhH-2BOcZo0U7OJuBDxYkJlEGR-2BANSTCouBCX9p2u3pDhCRK2QmzUZWrwxgePVn-2FzZ1t2y-2BnS9rfeJdEMFpaZXO70y2mw9NTUPr2Ptkp0vOXvPBiDEubXYNe3y0McD2DMPcb7uKsueg2M6dFhVc8Cp8ZYvRcQ-3D
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I referatet vil det fremgå, hvem der indgår som tovholdere og kontaktpersoner i diverse udvalg og arbejdsgrupper.

Medarbejderne på Landssekretariatet holder en velfortjent sommerferie og sekretariatet vil derfor være lukket i juli
måned. Sekretariatet åbner igen den 1. august.

Vi ønsker jer alle en god sommer og glæder os til den proces der skal i gang på den anden side af ferien. Efter lørdag
går vi også på vågeblus i juli måned oven på et hektisk halvår.

De grønneste hilsner fra Alternativets Hovedbestyrelse

Poul Brandrup , Bine Feldbæk Siefert, Torben Petersen Nicolaisen, Anne-Marie Gertsen, Christian Hansen, Erkan
Yildiz, Helena Udsen, Jesper Callesen, Kåre Wangel, Leila Stockmarr, Louisa Bisgaard, Mads Damgaard Mortensen,
Malene Grindsted , Marianne Karlberg, Michael Macdonald Arnskov, Søren Have, Oliver Milan Meinike Nielsen (ÅU)
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