
  

Alternativet Storkreds Nordjylland   

Referat af møde i kandidatudvalget den 08-09-2016  

Tilstedeværende: Jørgen Folkvang, Bent Jørgensen, Anne Mette Højgaard, Knud R. Poulsen, Birgitte Miehs, Si-

monia Tjelum, Kristian Skovhus, Bente Holm Villadsen og Uffe Schifter-Holm 

Referent: Uffe Schifter-Holm 

Orientering 

Uffe orienterede om kandidatudvalgets opgaver og situationen.  

Europarlamentsvalg er først i 2019. Regionrådsvalg er sammen med kommunalvalg i november næste år – vi skal 

altså have valgt kandidater inden.  Vi har opstillingsmøde den 24. september i Medborgerhuset i Aalborg kl. 13-

16.  

Ressourcer 

Generelt har udvalgets medlemmer ikke ret meget tid at lægge i arbejdet – hovedsageligt pga. arbejdet i lokal-

foreningerne. Jørgen foreslår at uddannelsen af folketingskandidat kan kobles sammen med kandidater til kom-

munalvalg. Simonia vil gerne hjælpe med at skrive mails, facebook, nyheder og lignende. Bente vil gerne inviteres 

til møderne og informeres.  

 

Forretningsorden og referater 

Den foreslåede forretningsorden er godkendt.  

Referater fra kandidatudvalgets møder sendes til alle medlemmer ifm. relevante mails. 

 

Kandidatudvalgets virke 

Vi accepterer at lokalforeninger ikke deltager i kandidatudvalget, hvis de ikke har ressourcer til det.  

Pga. begrænsede ressourcer prioriterer vi afholdelse af opstillingsmøde og valg af kandidater. Vi bruger som 

udgangspunkt ikke aspirant-modellen.   

Sundhedsudvalget: Vi afventer svar fra Amalie på landssekretariatet, som er ved at følge op på tilmeldinger og 

lignende. Derefter prøver vi at finde en tovholder til sundhedsudvalget. Vi har kendskab til 2-3 interesserede.  

 

Opstillingsmøde den 24 sep.  

Vi skal indstille et princip for valghandlingen som udsendes sammen med opstillingerne senest den 10. sep. Vi 

indstiller til, at alle opstillede vælges ved mere end 50 % opbakning iht. vedtægterne – i modsætning til princippet 

vi beskrev i invitationen.   

Vi er tidsmæssigt presset mht. evalueringsprocessen. Uffe sender kandidatgrundlaget fra landssekretariatet 

(spørgsmål og evaluering) til kandidaterne sammen med en beskrivelse af opstillingsmødet og beder om at få 

det udfyldt tilbage inden den 19 sep. så vi kan så et bedre indtryk af dem.  Vi tager en samtale med kandidaterne 

den 24. om formiddagen af samme grund. Uffe husker at skrive dette i mailen. 

Kandidater valgt på opstillingsmøderne i år og næste år er valgt indtil marts 2018 (iht. vedtægterne).  

Uffe udsender opstillinger, princip for valghandling og detaljeret dagsorden lørdag den 10. sep.    

Jørgen Folkvang skriver pressemeddelelse ang. opstillingsmødet, som han sender til kandidatudvalget, før han 

sender det til Nordjyske og evt. andre.  



  

Alternativet Storkreds Nordjylland   

Simonia opretter facebookevent og skriver i storkredsens nyhedsmail (linker til FB). Simonia udsender også 

email-reminder onsdag før mødet. 

 

Bente sørger for at der bliver taget kage og Søbogaard vand med og at der evt. blvier pyntet op. 

Bent tager æbler med og evt. æblekage.  

 

Uffe printer stemmesedler. Bente sender skabelon til Uffe.  

Bente printer medlemsliste før mødet.  

 

Uffe ringer til landssekretariatet og spørger om: 

Separat valg til spidskandidat. Procedure for valg af nominerede kandidater (lokalforeninger? opstillingsmøde?).  

 

Plan for opstillingsmødet 24 sep. 

 Bente siger velkommen og foreslår Uffe som ordstyrer  

 Uffe står for valg af 2 referenter og 4 stemmetæller samt godkendelse af princip for mødet 

 Valg til konfliktmæglingsråd: Jørgen præsentere sig i 2-3 min efterfuldt af afstemning 

 Valg til POFO: Kandidaterne præsenterer sig i 2-3 min, der stilles et par spørgsmål efterfuldt af afstem-

ning.  

 Kandidaterne til folketingsvalg præsenterer sig på 2 min hver. 

 Pause - hvor de fremmødte kan snakke lidt med kandidaterne.  

 Spørgerunde med spørgsmål fra medlemmerne (og Uffe) i omkring 10 min per kandidat.    

 Afstemning til folketingskandidater 

 Pause (optælling af stemmer) 

 Resultat af afstemning. 

 Torsten fortæller om folketingsarbejdet. 

 Afrunding  

Anne Mette Højgård tilbyder at være referent - Uffe spørger Anne-Marie fra Aalborg. 

Jørgen tilbyder at være tidtager ifm. spørgsmål.  

Husk at oplyse kandidater mht. donationer – de skal være til foreningen for ikke at være skattepligtige. 

 

Konfliktmæglingsråd 

Vi har valgt at opstille Jørgen Petersen som kandidat til konfliktmæglingsrådet. Birgitte har givet Jørgen besked 

og bedt ham sende en kort beskrivelse inden lørdag. Uffe skriver til de andre interesserede. 

 

Folketingsvalg og næste opstillingsmøde 

Da der kan ske at komme folketingsvalg lige pludselig, forbereder vi indkaldelse til haste-opstillingsmøde, da vi 

gerne vil have mere end fire kandidater.  

Vi arbejder løbende på at finde nye kandidater og afholder opstillingsmøde igen, når vi synes det er passende. 

  


