
Referat af møde i Alternativet Svendborgs bestyrelse d. 16-9-2016  

Konstituerende bestyrelsesmøde. 

Tilstede:  

- Nina, Pavia, Anna, Lars, Tobias, Kåre, Johan, Sol, Pernille 

 

1. Forretningsorden: 

- Kåre udspørger hvordan bestyrelsesmøderne skal udformes og hvilken struktur de skal have.  

- Der foreslås at Lars udarbejder et forslag der skal diskuteres til næste møde – Lars accepterer ;)  

2. Næste møde 

- Der arrangeres nyt møde søndag d. 9.oktober 2016 kl. 9.30 Hjemme hos Anna Overgade 10, 5700 

Svendborg.   

3. Næstforperson og Kasserer. 

- Anna vælges til Kasser 

- Tobias vælges til næstforperson.  

4. Kommunikationsmiddel 

- Det besluttes at Facebook er bestyrelses primære interne kommunikationsmiddel. Kåre vil holde 

dem der ikke har Facebook orienteret om det der foregår. 

5. Tovholder til kv17. 

- Der skal udnævnes en tovholder til at være med i det udvalg der skal støtte vores kandidater til 

kv17 i storkredsen og vælge strategier etc.  

- Udvalgets opgave er at der sidder en person fra hver lokalafdeling så de i storkredsen kan støtte 

bedst muligt.  

- Valget udsættes til næste møde.  

6. orientering om aktiviteter 

- Kåre og Johan står for et møde d. 11 oktober (muligvis kl. 19 i Svendborg) hvor vi mødes med 

Alternativet fra Langeland og Ærø og Fåborg-Midtfyn for at prøve at starte en Sydfynsk Alliance. 

- Diskussion om Café-møder – Udsættes til næste bestyrelsesmøde.  

7. PoLa 

- Næste PoLa er d. 29 september kl. 16 i den selvforsynende landsby.  

 Emnet er ”Det Sunde Landbrug og Den Vilde Natur.”  

 Deadline for tilbagemelding af resultatet for PoLaen d. 1. november. Ligeledes skal 

der redigeres i materiale fra en tidligere PoLa. Kåre og Nina gør dette.  

 Kåre foreslår at vi hjælper Langeland og Ærø med at facilitere to PoLaer. Pernille og 

Kåre vil stå for dette.  

 Der fremhæves at vi specifikt skal invitere fagfolk/interessefolk til PoLaerne. Sol vil 

gerne stå for at udarbejde invitationer.  

8. Konference d. 24. september på Ærø der hedder ”Opråb fra Udkanten” 

a. Folk er velkomne til at deltage.  

Mødet hæves kl. 21.49 i god stemning. 


