
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 2. januar 2018 kl 17:00-20:00 
Sted: Åbenrå 33, 1124 København K - Gennemsigtighed 
Deltagere: 
Afbud: 
Referent: 

Dorte, Tove, Mette, Jens, Leyla, Christian, Katinka og Tobias 
 
Tobias Brems-Hulgaard 
 

 
Starter med check-in 

Referat fra bestyrelsesmøde 
1. Økonomi v. Mette 

Information: 

Undertegnede fortalte kort om grundlaget for et foreløbigt udkast til budget for 2018. 

 

2. FT-udvalg 

Information: 

Information i proces. 

 

3. EP-Kandidat valg 

- HBs udspil og Jan Kristoffersens mail til os 

Diskussion: 

Bestyrelsens holdning er, at EP kandidaterne skal opstilles til marts. 

Beslutning: 

Bestyrelsen ligger op til en så åben kandidatrunde så muligt, med så mange kandidater som muligt. 

Bestyrelsen mener derfor at alternativisterne kan lære deres kandidater at kende. 

 

4. Ekstraordinært årsmøde 

Beslutning: 
- Spørg vedtægtsudvalget om forholdene omkring kandidat (Henrik) valgt til evalueringsrådet. 

- Forslag om ændring af vedtægt, således at der kan være 9 i bestyrelsen i stedet for 7 

- Det ekstraordinære årsmøde skal ligge d. 1. feb. 

- Inspireret af Christian, skal der sendes spørgsmål fra storkredsbestyrelsen, som bedes besvares af 

vedtægtsudvalget vedr. kandidatudvalgets handlemuligheder. Jf. mail fra Christian. 

 

 

5. Hvordan går det med ansættelse af ny sekretariatsmedarbejder 

Information: 

Der er udvalgsmøde efter dette bestyrelsesmøde. 

 

6. Datoer for efterfølgende bestyrelsesmøder 9. og 16. januar 

Beslutning: 

Det afgøres på baggrund af mødet d. 9. hvorvidt mødet d. 16. afholdes, eller om det kan aflyses. 

 

7. Nyt fra Politisk Forum (Jens) 

Information: 



Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

Ikke noget nyt. 

 

8. Nyt fra Evalueringsrådet 

Beslutning: 

Ikke noget nyt. 

 

9. Evt. 

Information: 

- Mail om FT kandidatudvalg sendes rundt blandt medlemmerne igen. 

- opdatering om storkredsskriv: Bornholm synes ikke det var en god ide, de andre storkredse var 

positive. Mail fra Katinka og Jens omhandler også evaluering af kommunal- og regionalvalg. Snak om 

at foreslå et møde storkredsene imellem. (storkredsbestyrelsen får korrespondancen) 

 

 

Datoer for de næste 

møder 

Den 9. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed 

Den 16. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

 


