
Referat 
Ekstraordinært årsmøde Storkreds Sjælland 
Søndag den 23. oktober 2016 kl. 12.00-17.30 i Byens hus, Roskilde 

Velkommen ved: Lea Lie, Forperson i Storkreds Sjælland 

Valg af ordstyrer/dirigent:  
Troels Christian Jakobsen (København) 
Ordstyreren konkluderede, at den stiftende generalforsamling var indkaldt rettidigt og var 
beslutningsdygtig, idet: Indkaldelse er sendt til alle medlemmer i Storkreds Sjælland senest 
4 uger før afholdes af det ekstraordinære årsmøde. 
Vedtægter er udsendt senest 4 uger før det ekstraordinære årsmøde. 

Referenter: Oliver Nani (Vordingborg) og Jeppe Johansen (Roskilde) 

Stemmetællere: Carsten E. Andersen (Næstved), Lotte Køie (Roskilde) og Sanne Nielsen 
(Guldborgsund) 

De nye vedtægter for Storkredsen 
I Januar nedsatte Hovedbestyrelsen (HB) et vedtægtsudvalg, der udarbejdede nye 
vedtægter til partiet. Dette medførte at vi i alle lokal- og storkredse skulle have opdateret 
vedtægter i overensstemmelse med de minimumsvedtægter som ud af dette arbejde blev 
vedtaget på årsmødet i Odense i Maj. 
Kort orientering af Ivan Flændsdal fra vedtægtsudvalget om baggrunden for og omfanget 
af ændringerne.  
Der var enkelte spørgsmål til § 11 stk 2: ”Der skal tilstræbes en spredning inden for 
eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.” 
Der var ønske om at endelig formulering det skulle drøftes grundigere. Dirigenten 
påpegede at vedtægter var rundsendt i tide og at ændringsforslag skulle være kommet ind 
i henhold til vedtægterne. Alternativ ordlyd kan tages op til ordinært årsmøde ultimo 
marts. 
Vedtægterne blev vedtaget med overvældende flertal! 

Workshop om fordelingsnøgle v. Ulla Munksgaard (Kasserer i Storkreds Sjælland) 
Det er blevet Storkredsen pålagt fra HB at blive enige mht. fordeling af økonomiske midler. 
Ellers får vi ingen penge. 
Forslag til økonomisk fordelingsnøgle blev diskuteret i grupper og efterfølgende givet til 
Ulla som vil tage det med i det kommende bestyrelsesarbejde. 



Opstillingsmøde for folketingskandidater og andre tillidsposter 
Lea præsenterede kandidatudvalgets arbejde.(Se slides)  
Det har været svært at finde nok deltagere hertil. Derfor er der 2 repræsentanter fra 
storkredsbestyrelsen. Derudover har man åbnet op for at deltagere i kandidatudvalget ikke 
behøver at sidde i lokalforeningsbestyrelser. 
Processen har været for kort. Det havde helt sikkert været bedre om processen havde 
forløbet over meget længere tid. Men på grund af valgrygter har kandidatudvalget følt 
behov for at have en lidt effektiv proces. 
I Storkreds Sjælland kan opstilles maksimalt 12 kandidater 
Kandidaturerne gælder til Marts 2017. 
Valget er et såkaldt ”tillidsvalg” – De aspiranter der får min 50% af stemmerne bliver valgt. 
Der var 56 stemmeberettigede medlemmer til stede, derfor skulle hver aspirant have 
minimum 28 stemmer for at blive valgt som kandidat. 

Følgende folketingskandidater er valgt for Storkreds Sjælland (Stort tillykke!) 
⁄ Rasmus Nordqvist (København) - 50 stemmer  
⁄ Sascha Silver Faxe (Roskilde) - 45 stemmer 
⁄ Carsten Bering (Næstved) - 35 stemmer 
⁄ Sven-Åge Westphalen (Kalundborg) - 34 stemmer 
⁄ Anne Grete Kamilles (Tappernøje) - 33 stemmer 
⁄ Claus Jansson (Greve) - 31 stemmer 
⁄ Kristian Gylling (Roskilde) - 30 stemmer 

Følgende bliv ikke valgt i denne omgang: 
⁄ Tanja Schjellerup (Faxe-Stevns) - 27 stemmer 
⁄ Lonnie Busted (Greve) - 13 stemmer 
⁄ Søren Rønhede (Vordingborg) - 11 stemmer 
⁄ Asger Holmgaard Kristensen (Roskilde) - 2 stemmer 

Følgende spidskandidat og nomineret kandidat er valgt for Storkreds Sjælland (Stort 
tillykke!): 

⁄ Rasmus Nordqvist (København) 

Kandidatudvalgsarbejdet/processen har ikke været uden konflikter. Forløbet har været for 
kort til en grundig gennemgang af de enkelte kandidataspiranter. Det blev problematiseret 
at kandidatudvalget anbefalede ikke at vælge tre kandidater. 
Til næste gang (ultimo marts 2017) der skal vælges kandidater er der behov for en længere 
periode og en bedre process. I Københavns Storkreds har de gode erfaringer med 
afholdelse af opstillingsmøder.  



Der blevet besluttet at der var tillid til at kandidatudvalget har arbejdet korrekt og har 
anbefalet det de nu har anbefalet.  

Valg til konfliktmæglingråd: - ingen blev valgt 

Kandidat til ombudsråd: Magnus Juhl Tangaard Strange (Køge) valgt (Stort tillykke!). 

Nyvalg af Storkredsbestyrelse 
Den kommende Storkredsbestyrelse skal samarbejde frem til det ordinære årsmøde senest 
marts 2017, hvor der jf. vedtægter skal være nyvalg af bestyrelsesmedlemmer til 
Storkredsbestyrelsen. Det blev vedtaget at der godt må være syv bestyrelsesmedlemmer 
samt to suppleanter. 
På genvalg: 

⁄ Lea Lie (Kalundborg) 
⁄ Ulla Munksgaard (Guldborgsund) 

Nyvalgte: 
⁄ Ivan Dan Kastrup Flændsdal (Faxe) 
⁄ Morten Lund, (Ringsted) 
⁄ Tobias Skotting, (Stevns) 
⁄ Johan B. Nielsen, (Køge) 
⁄ Kasper Kaae-Aarup, (Lolland) 

Suppleanter: 
⁄ Lotte Sørensen, (Ringsted) 
⁄ Emma Bjerrum, (Roskilde) 

Alle er valgt – Hurra - Stort tillykke! 

Afgående bestyrelsesmedlemmer: 
⁄ Armin, Tanja, Janni, Niels, - Tusind tak for denne gang. 

Evt.  
⁄ Torben Mariager: Valgkampagneteamet mangler opbakning i lokalafdelingerne! 

Venligst meld tilbage hvem der er interesserede. 
⁄ Ruth Johnsen: Bak nu op omkring Politisk Forum!- Gå ind på ”dialog” og bidrag 

konstruktivt til politikudviklingen 
⁄ Troels Christian Jacobsen: Også KV17-udvalg bør ha’ fokus og prioriteres – men igen, 

vi er kun de folk vi er. Troels medvirker til KV17-workshops. 
⁄ Rasmus Nordqvist: Demonstration imod CETA på torsdag, Rådhuspladsen Kbh 16:30 

-18:30 – Kom og støt op! 

X-Årsmødet afsluttede i god ro og orden – næsten til tiden!


