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Dag og tid 28-11-2016 kl. 17:30 – 21.00 

Sted Gennemsigtighed 

Fra bestyrelsen del-
tog 

Jens, Julie, Katinka, Kim, Palle, Stine, Tove 

Fraværende  

Referent Palle 

 

Dagsorden 1. Konfliktråd 

 2. Møde med Kathrine 

 3. Ombudsråd 

 4. Budget 2017 

 5. Indkomne ansøgninger 

 6. Næste møde 

  

Beslutninger Stine var som næstforperson mødeleder. Poul har 29-11 med-
delt at han ikke ønsker at fortsætte som suppleant. Pouls be-
slutning blev taget til efterretning med beklagelse. 
 

1. Konfliktråd 
Vi har modtaget 3 ansøgninger til posten som vor kandi-
dat. Én ansøgning – fra Vibeke Hastrup – er modtaget in-
den ansøgningsfristens udløb. 2 ansøgninger – fra Henri-
ette Højsteen og fra Karen-Maria Slente Stubager er 
modtaget efter fristens udløb. Alle tre ansøgere er su-
per kvalificerede. 
Det besluttes at indstille Vibeke som kredsens kandidat. 
Det besluttes, efter drøftelse med alle tre ansøgere, at 
Henriette og Karen-Maria indgår i en ’backing’-gruppe 
for Vibeke. 
 

2. Møde med Kathrine 
Mødet suspenderes.  
Kathrine kommer som aftalt lidt over kl 18.00 og vi har 
en lang, intens, kærlig og god drøftelse om de hændel-
ser og begivenheder, der ledte til Kathrines beslutning 
om at udtræde af bestyrelsen.  
Mødet genoptages. 
 

3. Ombudsråd 
Efter forlænget ansøgningsfrist har vi modtaget 2 ansøg-

ninger – fra Jon Seemann Pedersen og fra Per René 
Zimmermann til posten som kandidat for storkredsfor-
eningen. 
Det besluttes, at valget af kandidat afgøres på åbent 
bestyrelsesmøde, der afholdes den 3. januar 2017 kl. 
17.30 i Åbenrå. HB er orienteret. 

https://alleos.alternativet.dk/user/8271
https://alleos.alternativet.dk/user/8271
https://alleos.alternativet.dk/user/1609
https://alleos.alternativet.dk/user/4382
https://alleos.alternativet.dk/user/4382
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4. Budget 2017 

LS har med mail den 24. november meddelt at HB har 
fastlagt budgettet for 2017. Model og fordeling fremgår 
af dette bilag. HB har derudover besluttet at storkred-
sene, i samarbejde med lokalforeningerne, har ansvaret 
for at beslutte en fordelingsnøgle. Landssekretariatet 
sørger for at udbetale midlerne direkte til den enkelte 
forening iht. den model der aftales lokalt. Denne proce-
dure er ny i forhold til indeværende år. 
 
Det samlede tilskudsbeløb i 2017 til Storkreds Køben-
havn udgør kr. 367.023,97 hvilket er en anelse større 
end forventet. 
 
Vi holdt åbent bestyrelsesmøde den 22. november. Vi 
var den dag ikke bekendt med HBs beslutning som 
nævnt ovenfor. Udgangspunktet for budgetdrøftelsen 
med medlemmerne var derfor ’same procedure as last 
year’ 
 
Det foreløbige budget for 2017 blev præsenteret af Ju-
lie og Kim. 
Budgettet var lagt med en forventning om et samlet di-
sponibelt beløb i 2017 på kr. 660.000 hvoraf tilskuddet 
fra HB var budgetteret til kr. 360.000 og restbeløbet en 
intern overførsel fra 2016 til 2017. 
Storkredsens egentlige drift er budgetteret til kr. 
280.000 hvoraf halvdelen går til vor andel af husleje og 
drift af Åbenrå 33. Resten til årsmøde, revisor, løn, mø-
der og rejsegodtgørelser. 
 
Til fordeling til 

 faste aktiviteter (8. marts, Pride, Kulturnat og 
Grundlovsdag)  

 pulje til FV og RV17 

 Pulje til fester, fredagsbar og lignende stor-
kredsarrangementer samt  

 Pulje til lokalforeningernes KV17 kampagneakti-
viteter 

var samlet kr. 380.000. 
 
Medlemmerne gik ind i drøftelserne med stort engage-
ment og med flere kreative forslag. Det skal nævnes, at 
alle de foreløbige budgetposter blev drøftet. Mødets 
samlede input og forslag bearbejdes med henblik på at 
vi kan fastlægge storkredsens budget 2017 på næste be-
styrelsesmøde den 6. december. Når budgettet er fast-
lagt tages kontakt med lokalforeningerne for at fast-
lægge fordelingsnøglen for 2017.   
 

https://drive.google.com/file/d/0B49xmud7PPHOb1IxalF0Mnc2Vk43VDhiOE9PWkpCdkotOFZN/view?usp=sharing
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5. Indkomne ansøgninger 
 

a) Lokalforening København v/KV17 Styregruppen 
ansøger om kr.15.000 til et internatophold for 
KV17 kandidater, deres respektive kampagnele-
dere samt den øvrige organisation omkring KV17 
i København. 
 
Beslutning 
Ansøgningen tilbagesendes til ansøger med op-
fordring til at sende ansøgningen til lokalfor-
eningens bestyrelse. Den konkrete fordelings-
nøgle, og dermed det forventede beløb til lokal-
foreningerne i 2017 vil være klar så snart forde-
lingsnøglen er aftalt med lokalforeningerne. 
 
 

b) Lokalforening København v/KV17 Styregruppen 
ansøger om kr. 36.000 til afholdelse af 30 
POLA’er (politiske laboraorier) i forbindelse med 
den lokale politikudvikling i København om mod 
KV17. 
 
Beslutning 
Som pkt. a) 

 
c) Lokalforening København v/KV17 Styregruppen 

ansøger om kr. 4.000 til afholdelse af fire åbne 
fællesmøder mellem kandidater, kandidatapiran-
ter, kampagnefrivillige og øvrige medlemmer. 
 
Beslutning 
Som pkt. a) 
 

 
d) Tovholdergruppen for ligestilling og mangfoldig-

hed ansøger om kr. 3.946 til fejring af Alternati-
vets vision for ligestilling og mangfoldighed. Ar-
rangementet er afholdt, og det viste sig at regn-
skabet oversteg forventninger. Der var oprinde-
ligt budgetteret med et underskud på kr. 4.980 
 
Beslutning 
Godkendt 
 

 
e) Lokalforening København v/KV17 arbejdsgruppen 

’Ny politisk kultur’ ansøger om kr. 1.500 til af-
holdelse af POLA 19. november 2016. 
 
Beslutning 
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Godkendt 
  

 
f) Gruppen Fælles Start 2017 v/Charly Niggi og He-

lene Udsen søger om kr.10.000 til afholdelse af 
Nytårskur for medlemmer og interesserede i og 
omkring Storkreds København. Nytårskuren med 
start kl. 16.00 afholdes i ’Litteratur Haus’ på 
Nørrebro. 
Gruppen ønsker at ’starte 2017 med et brag af et 
arrangement, en fest og fantastisk samlende 
fællesskabs-efter-jul-stemning’. 
 
Beslutning 
Godkendt uden præcedens, men med en aner-
kendelse af initiativet, og med ønsket om at 
det bliver en brag af en fest. Arrangørerne 
anmodes om regnskab og en redegørelse for 
festens forløb. 
 

 
6. Næste møde 

6. december kl. 17.15 i Gennemsigtighed.  

 


