Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2016 i Alternativet Aalborg
Tilstedeværende: Jørgen, Bjørn, Anne-Marie, Anne-Dorrit, Lene og Uffe
Referent: Uffe

Orientering
● Status KV17
Jørgen har været til fællesmøde i Odense. Der er lavet en version 1 af lokalpolitik-katalog, som udsendes
sidst i august. Jørgen har planlagt tre (identiske) mærkesags-møder til udvikling af lokalpolitik og snak om
koordinering i Nordjylland. Jørgen arbejder på at arrangere et kursus i sprog og formidling.
● Status arbejdsgrupper
Familie og beskæftigelse-gruppen har været til møde med rådmand Maibrit Iversen og har fået noget
materiale. Maibrit vil gerne deltage i et arrangement (også uden for 9-17 tidsrummet), men er helt
booket i september pga. budgetforhandlinger.
Sundhed og kultur-gruppen har haft ét møde, hvor de har lavet en oversigt over forvaltningerne. De vil
have aftalt et møde med noget fra forvaltningen.
Borgmesterforvaltning-gruppens møde med borgmesteren er udsat til sidst i september.
● Opstillingsmøde i Storkreds Nordjylland
Den 24/9 er der opstillingsmøde i Storkredsen til folketingskandidater og andre poster (Politisk forum,
konfliktmæglingsråd og lignende).
● Økonomi
Der står 4425 kr. på kontoen lige nu og fremover vil vi få 400 kr. om måneden – det er storkredsen, som
vi får penge fra.
Uffe tager med til storkredsen, at vi i lokalforeningen synes, at det ikke er ret meget, vi får i forhold til,
hvor mange medlemmer der er i Aalborg. Så vidt vi ved, kommer der en fordelingsnøgle fra
landssekretariatet næste år, så pengene fordeles direkte til lokalforeningerne.

Indtil videre tager bestyrelsen løbende beslutninger mht. økonomi.

Møder
● Vi er blevet inviteret til møde med Thomas Kastrup Larsen den 20. september kl. 14.30-15.30.
Uffe, Jørgen og Jonas tager til mødet (da de er aspiranter).

Vi vil som udgangspunkt gerne indgå i teknisk valgforbund med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten,
Radikale Venstre alt efter, hvad der giver mest mening (det har noget at gøre med størrelsen af
partierne). Det skal dog gøres klart, at det ikke er et politisk forbund.
● Fælles-weekend 3-4 sep. i KBH for bestyrelser (samt en enkelt eftermiddag i november i Aalborg).
Uffe ligger indbydelsen ud på Facebook. Jørgen, Uffe, Anne-Marie, Anne-Dorrit og Bjørn tager med.
Jørgen arrangerer selv transport og overnatning. Anne-Dorrit kan godt køre – der kan være 4 i bilen.
Vi nævner til weekenden den 3-4. sep., at vi synes, at fællesmøder for lokalforeninger skal ligge midt i
landet. Der må desuden gerne være mere luft på møderne til at snakke med de andre.

● Uddannelse
Der er kommet nogle forskellige tilbud om kurser i facilitering og lignende.
o Udd. Kandidat og kampagneudvikling KV17 den 12.-13./11.
o Facilitering (POLA’er), 3-weekender i november/oktober

Uffe ligger det ud på Facebook, så de andre bestyrelsesmedlemmer kan se om det er relevant.

Evaluering af arbejdsopgaver og tidligere beslutninger
Uffe har lavet resumé af tidligere referater:
Vi har et hængeparti med vores IT og kommunikation. Vi laver et møde tirsdag den 30/8 kl. 16.30-18.30,
hvor vi gennemgår vores IT. Uffe booker lokale og laver oversigt.
Anne-Dorrit vil gerne fortsætte med at være event-koordinator.
Benjamin og Bjørn har fået posterne sociale medier- og kommunikation. Dette har vi dog ikke brugt, da
de forskellige (aspiranter, arbejdsgrupper, osv.) selv kommunikerer deres budskaber ud – vi skal dog nok
have en medie-ansvarlig, når vi kommer tættere på kommunalvalg.
Bjørn bliver event-koordinator sammen med Anne-Dorrit.
Anne-Marie har ikke nogle definerede opgaver som næstforperson. Anne-Marie sørger fra nu af for
dagsorden og referat til bestyrelsesmøder.
Uffe tager sig af den fælles mail. Uffe sætter videresend på til Anne-Dorrit.
Uffe står for kalenderen for partilokalet (under storkredsen).
Facebookgruppen bruges fortsat til events (medlemsmøder) og lignende.
Tilmelding til arrangementer og medlemsmøder tages fra gang til gang. Vi vurderer, at det er forskelligt,
om tilmelding er en fordel.
Uffe laver en tabel / oversigt over ansvarsområder.

Medlemsmøde mm.
● Næste medlemsmøde
Medlemsmøde om aktivistiske aktiviteter, hvor vi kan få lavet nogle arbejdsgrupper.
Vi har ikke så mange organisatoriske ting mere, så vi begynder at lave mere sociale/aktive
medlemsmøder.
Næste møde er den 22/9 kl. 19-21. Anne-Dorrit laver udkast til invitation. Anne-Dorrit åbner lokalet. Uffe
booker lokale.
● Nyhedsmail
Uffe skriver nyhedsmailen. Den indeholder indkaldelse til medlemsmøde og aspirantmøde, referater,
status på arbejdsgrupper.

Frivillige
Der er kommet et par nye henvendelser fra folk som gerne vil være frivillige. Vi har en liste på
google-drev med frivillige.
Emil har på et tidligere møde sagt, at han gerne vil stå for frivillige. På næste møde (eller gerne tidligere)
skal vi have lavet en plan for aktivering af frivillige.

Arrangementer
● Bæredygtighedsfestival
Anne-Dorrit har stole, tæpper osv. Uffe henter Anne-Marie fredag den 9/9 kl. 16 for at hente ting ved
Anne-Dorrit.
Uffe sender separat mail ud til alle medlemmer i Nordjylland angående bæredygtighedsfestival og
henviser til Anne-Dorrit, som står for at lave dækningsplan til standen. De forskellige
bestyrelsesmedlemmer sender til Anne-Dorrit hvornår de kan stå der.
Jørgen opretter dokument med forklaringer på forskellige emner, så dem der står der, kan svare på nogle
ting.
Uffe kontakter Torsten.
● Uffe Elbæks besøg i Aalborg den 12. september.
Uffe Schifter-Holm prøver at høre, om Uffe Elbæk kan komme forbi standen på bæredygtighedsfestival.
● Tematirsdag
Vi satser på at holde 2 gange politikudvikling + ét socialt arrangement om måneden tirsdag aften. Den
sidste tirsdag bliver nok Mød Alternativet, som arrangeres af storkredsen.
● Bestyrelsesmøder: De næste bestyrelsesmøder er den 6/9 kl. 16.30-19, den 23/9 kl. 15-17.30, den
3/10 kl. 17-19.30 og den 27/10 kl. 17-19.30. Uffe booker lokaler.

Kommunikation
Uffe skriver mailadresse og kode til Anne-Dorrit, så hun kan komme på igen. Resten tager vi til IT-mødet
tirsdag den 30-08-16.

