
   

	  

Alternativet	  
Københavns	  Omegns	  Storkreds	  
	  
	  

INDKALDELSE	  TIL	  OPSTILLINGSMØDE	  	  
AF	  KANDIDATER	  TIL	  FOLKETINGET	  

for	  medlemmer	  af	  Københavns	  Omegns	  Storkreds	  (KOS)	  
	  

Lørdag	  den	  10.	  marts	  2018	  kl.	  13:30	  
Glostrup	  Bibliotek	  

Kildevældets	  Allé	  5,	  2600	  Glostrup	  
 
 
Kære	  medlem	  
	  
Ved	  opstillingmødet	  skal	  der	  vælges	  i	  alt	  8	  kandidater	  til	  Folketinget.	  	  	  
Det	  er	  medlemmerne	  ved	  opstillingsmødet,	  der	  beslutter,	  hvem	  der	  skal	  vælges.	  
	  
Med	  denne	  tidlige	  indkaldelse	  vil	  vi	  gerne	  
	  

1. minde	  de	  nuværende	  kandidater	  om,	  at	  de	  skal	  genopstille,	  hvis	  de	  ønsker	  at	  blive	  genvalgt.	  
2. gøre	  alle	  medlemmer	  opmærksom	  på	  muligheden	  for	  at	  stille	  op.	  
3. minde	  om	  muligheden	  for,	  at	  de	  lokale	  opstillingskredse	  opstiller	  en	  kandidat.	  

	  
Proceduren	  og	  tidsfristerne	  for	  opstilling	  er	  lidt	  forskellig	  i	  de	  3	  tilfælde:	  
	  
Ad	  1	  	  	  	  Hvis	  du	  er	  valgt	  som	  kandidat	  på	  et	  tidligere	  opstillingsmøde,	  gælder	  dette:	  

Du	  behøver	  ikke	  at	  udfylde	  aspirant-‐skemaet	  igen.	  	  Du	  skal	  meddele,	  at	  du	  genopstiller,	  ved	  at	  
indsende	  en	  A4-‐side	  med	  dit	  kandidatgrundlag	  til	  storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk	  	  
senest	  den	  27.	  januar	  2018.	  

	  
Ad	  2.	  	  Ny	  opstilling	  via	  KOS’s	  kandidatudvalg:	  

Du	  skal	  udfylde	  det	  vedhæftede	  Aspirant-‐skema	  og	  indsende	  dette	  til	  
storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk	  senest	  mandag	  den	  15.	  januar.	  
Derefter	  vil	  du	  blive	  indkaldt	  til	  samtale	  med	  KOS's	  kandidatudvalg.	  
Hvis	  du	  vælger	  at	  stille	  op,	  så	  vil	  du	  blive	  bedt	  om	  at	  indsende	  en	  A4-‐side	  med	  renskrevet	  
kandidatgrundlag	  senest	  den	  27.	  januar	  2018	  

	  
Ad	  3.	  	  Ny	  opstilling	  i	  samarbejde	  med	  din	  lokale	  opstillingskreds:	  

Ifølge	  vores	  vedtægter,	  så	  kan	  en	  opstillingskreds	  opstille	  en	  kandidat	  til	  folketingsvalget.	  	  	  Du	  kan	  
altså	  samarbejde	  med	  din	  lokale	  opstillingskreds	  (og	  lokalforeningen/erne	  i	  denne)	  om	  at	  blive	  
opstillet.	  
Hvis	  I	  ønsker	  det,	  så	  kan	  I	  vælge,	  at	  du	  udfylder	  og	  indsender	  Aspirantskema	  til	  
storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk	  senest	  onsdag	  den	  17.	  januar	  -‐	  og	  at	  du	  kommer	  til	  samtale	  
med	  Kandidatudvalget.	  	  Men	  dette	  er	  ikke	  et	  krav.	  
Hvis	  I	  vælger,	  at	  du	  skal	  stille	  op	  for	  opstillingskredsen,	  så	  skal	  I	  indsende	  en	  A4-‐side	  med	  renskrevet	  
kandidatgrundlag	  senest	  den	  27.	  januar	  2018	  

	  
A4-‐siderne	  med	  kandidatgrundlag	  vil	  blive	  offentliggjort	  for	  medlemmerne.	  	  Kandidaterne	  vil	  også	  blive	  
bedt	  om	  at	  lave	  en	  videopræsentation	  til	  offentliggørelse.	  
	  
NB	  !	  -‐	  Aspirant-‐skema	  vedhæftet	  
	  
Mange	  hilsener	  fra,	  
Kandidatudvalget	  i	  Københavns	  Omegns	  Storkreds	   	   	  
	  


