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E er at have drø et det med mit bagland/Lokalforeningen Høje Taastrup, som bakker op omkring min genops lling l KOS, vil jeg
herundder kort fortælle om mig selv og begrundelsen for min ops lling:
Ved sidste årsmøde blev jeg valgt ind som medlem af KOS-bestyrelse. Jeg er desuden valgt ind for anden omgang som
bestyrelsesmedlem ved Lokalforeningen Høje Taastrup.
Bestyrelsesarbejdet, som både er spændende og udfordrende, er en vig g del af det poli ske arbejde i Alterna vet/KOS. Her har jeg
ha mulighed for at have indﬂydelse på de beslutninger, der bliver taget, og dernæst er der mulighed for at realisere og gennemføre
beslutningerne. Det er jo via samarbejdet, som individ bliver vi l et fælleskab. Og det der med at høre l et fællesskab gør arbejdet
interessant. Derfor vil jeg gerne genops lles for en ny periode.
Jeg er uddannet Cand.Scient.Pol. fra Århus Universitet. Og er interesseret i poli k og demokra seringsprocesser både i teori og
praksis. Det er en tradi on, som jeg har fastholdt siden min studie d, og senere som ak vmedlem af et poli ske par /de radikale.
Jeg har blandt andet s llet op l kommunalvalget i 2005 i Århus - og kender Uﬀe fra Århus af
Ved s else af Alterna vet har jeg
stemt Alterna vt og meldt mig ind i par et i 2017. Jeg deltog i de to sidste årsmøder i KOS, og synes det er interessant at kunne
samarbejde, bidrage og netværke med andre ligesindede fra forskellige kredse. Jeg repræsenterer lokalforeningen Høje Taastrup i
KOS, og med stø en fra mit bagland vil jeg fortsæ e, det gode samarbejde med KOS.
Herudover kan jeg fortælle, at jeg har i de sidste 20 år arbejdet med sociale og kulturelle problems llinger og mo veres af omsæ e
strategier l konkrete handlinger. Organisa onsændringer, organisa onskultur og forandringsledelse har jeg også været optaget af
på bibliotekerne - først i Århus senere i København og lsidst i Odense. Nu er jeg lektor på gymnasiet, hvori jeg underviser i poli k,
økonomi, sociologi og metode.
Jeg er en mand på 56 år og gi med Tabi. Jeg har 3 børn (to voksne piger og en e ernøler søn på 5 år), et barnebarn på 3 - et
barnebarn på vej lige om lidt.
Jeg har en åben, posi v og humoris sk omgangstone. Jeg er engageret og lydhør med en god indlevelsesevne.
Med håb om et godt valgresultat i a en og vi ses snart!
Mange gode hilsner
Kambiz Kalantar Hormoozi

