
Bestyrelsesmøde i Alternativet Svendborg d. 13 april 2017

Til stede: Johan Toft, Tobias Jørgensen, Lars Kristensen, Kåre Wangel og Kamille Wind
Afbud: Anna Sejer Nielsen, Pavia Jacobsen

Dagsorden:
1. Kort uformel snak og ros (maks. 1 min. pr. deltager)
2. Et interessant oplæg (5 min.)
3. Godkendelse af referat fra forrige møde
4. Næste mødedato, valg af mødeleder
5. Orientering fra forperson/næstforperson og kasserer
6. Orientering fra arbejdsgrupper og andre
7. Indkomne forslag
8. Opstillingsmøde evaluering v. Tobias
9. Generalforsamling? V. Kåre
10. Valgkampsøkonomien, hvordan bruger vi pengene? V. Tobias
11. Nationale vedtægtsændringer v. Kåre
12. Kandidater og bestyrelsen -hvordan skal samarbejdet udformes? V. Kåre
13. Møde i storkredsen om kommunikationsarbejde d. 5/4, hvad blev resultatet – Pavia deltog.
14. Evt.

1. Kort uformel snak og ros (maks. 1 min. pr. deltager) 

2. Et interessant oplæg (5 min.)
Kåre fortæller om Metamoderna.org og Alternativets filosofiske grundlag

3. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet er ikke færdigt endnu. Er blevet besværliggjort af at mødet havde en ny form, og pga 
travlhed. Kommer snart.

4. Næste mødedato, valg af mødeleder
Næste møde fredag d. 12. maj kl. 10.00 på Kultutten.

5. Orientering fra forperson/næstforperson og kasserer
Ingen orienteringer

6. Orientering fra arbejdsgrupper og andre
Kamille: Kandidaternes onsdagsmøde er indtil videre aflyst. Vi har brug for at få en 
pressemeddelelse ud fra opstillingsmødet. Gerne med tekst om både spidskandidat og de andre 
kandidater og med fælles billede. 

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8. Opstillingsmøde evaluering v. Tobias

Hvad fungerede godt:
- Indskrivningen
- Selve afstemningsproceduren, hvad der var håndsoprækning, og hvad der var anonymt osv
- God stemning på trods af uoverensstemmelser
- Rigtig god facilitering – godt med ekstern facilitator
- Okay fremmøde
- At folk lyttede oprigtigt til hinanden
- Godt at vi har så mange kvindelige kandidater



- At der ikke var åben debat, og at alle blev hørt. Rigtig godt at høre argumenter fra alle 
deltagerne i talerunderne. 

- At vi lavede noget hyggeligt og uformelt efter mødet
- At mærke opbakningen fra medlemmerne
- Godt at vi havde en flipover at skrive på

Hvad kan gøres bedre:
- Der manglede færdiglavede afstemningssedler, som ikke kan forfalskes
- Det kan være godt at undgå valg og afstemninger i det hele taget. Afstemninger forudsætter at 

der er en splittelse blandt de fremmødte og forstærker denne.
- Vi mangler en procedure for hvordan vi kan blive enige om noget – beslutningsprocesser som er 

samlende frem for splittende. 
- Vi kunne godt være blevet enige om noget, men proceduren lagde ikke op til at udvikle bedre 

forslag end der på forhånd er fremsat
- Vi har brug for at afprøve bedre måder at beslutte ting på i Svendborg – fx sociokratisk
- Facilitatoren skal være bedre til at fange kompromisforsøgende forslag på mødet – og opfordre 

til dette
- Fremmødet kunne have været bedre
- Det er muligvis ikke hensigtsmæssigt at lægge sådanne beslutninger ud til medlemmerne, som 

vi kan træffe beslutning om i bestyrelsen, når der ikke er større fremmøde.
- Kan være godt at uddebattere uenigheder før mødet starter
- Mødets formål skal være samlende. Afstemning skal være sidste udvej.
- Manglede frivillige til at lave kaffe og tage billeder m.m. – god idé at spørge umiddelbart før 

mødet
- Lodtrækning bør være forbudt! Beslutningen bør udsættes, eller vi bør forlænge dialogen i 

stedet.
- Lodtrækning giver mening ved personvalg, men ikke for forslag. 
- Mødet var for meget gammel vin på nye flasker. 
- Stemningen på mødet var som en krig, en kampplads.
- Det virkede som et overtagelse af mødet at en fløj havde flere støtter med på mødet end andre 

fløje.
- Vigtigt at vi på forhånd har fortolket vores vedtægter
- Vigtigt at alle der arrangerer mødet, kan være på mødet. Hvis der er afbud, at andre overtager 

opgaverne fra dem.
- Ærgerligt at der var uenighed om valgproceduren i bestyrelsen på mødet. Vi har brug for at få 

vendt proceduren grundigt i bestyrelsen inden mødet.
- Vi skal huske en pressemeddelse om mødet – og planlægge en pressemeddelelse efter mødet.
- Der kan godt reklameres mere for sådanne mødet til medlemmerne. Opfordring til at det er 

vigtigt at de kommer. Gerne med noget ekstra hyggeligt guf som folk har lyst til at komme for.

9. Generalforsamling? V. Kåre
Kåre foreslår at vi afholder årsmøde senest medio juni. 
- Der mangler tilsyneladende en repræsentation blandt medlemmerne i bestyrelsen, idet der ikke 

på opstillingsmødet var opbakning til bestyrelsens enstemmige indstilling. Det er vigtigt at 
medlemmerne er bredt repræsenteret i bestyrelsen.

- Det vil være godt at have årsmødet afholdt inden sommerferien, når der er valgkamp i efteråret.
- Da Anna er trådt midlertidigt tilbage fra bestyrelsen, mangler vi kræfter i bestyrelsen til det 

arbejde vi skal gøre.

Lars foreslår at vi i stedet venter med årsmødet i december.
- Vi kan med fordel holde et medlemsmøde eller flere frem for at bruge kræfter på årsmøde.
- Hvis vi holder det i december, kan vi bruge kræfterne frem dertil på valget og politikudvikling.

Bestyrelsen beslutter at afholde årsmødet i december måned.



10. Valgkampsøkonomien, hvordan bruger vi pengene? V. Tobias
Udskydes

11. Nationale vedtægtsændringer v. Kåre
Udskydes

12. Kandidater og bestyrelsen -hvordan skal samarbejdet udformes? V. Kåre
Udskydes

13. Møde i storkredsen om kommunikationsarbejde d. 5/4, hvad blev resultatet – Pavia 
deltog.
Udskydes

14. Evt.


