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KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 1. MØDE 
7. FEBRUAR 2019 KL. 17–20

Mødet var det første i den nye bestyrelse, som blev valgt på årsmødet 
den 26. januar. Så vi havde meget at tale om. Vi besluttede at fortsætte 
arbejdsstilen fra den gamle bestyrelse, dvs vi arbejder i en flad struktur 
med teams. Så vi skulle definere de kommende opgaver og placere 
os i relevante teams. Derudover prøvede vi at se frem på de events, vi 
med næsten sikkerhed ved, der skal arbejdes med i 2019, og de faste 
mødeaktiviteter, der skal være det næste halve år. Læs mere her i 
referatet, hvad der kommer til at ske – og meld dig meget gerne til at 
være med til at stable events på benene. For vi i bestyrelsen kan ikke 
gøre det alene.

TILSTEDE
Mathew Daniali
Finn Hermansen
Karl-Emil Mathiassen
Lisbeth Jarlov
Tove Auda
Brian Scherlund
Oliver Jørgensen
Annika Martins

KONSTITUERING 
Matthew Daniali blev valgt som talsperson med Brian Scherlund som 
suppleant for talsperson.
Lisbeth Jarlov blev valgt som økonomiansvarlig.
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indgår i ligestillede teams, 
der er defineret ud fra arbejdsopgaverne. Se senere i referatet.

ERFARINGERNE FRA SIDSTE ÅR
Belært af erfaringerne fra det sidste år besluttede vi:
• Vi fortsætter arbejdet i teams, men alle teams skal revurderes ud fra 

arbejdsopgaverne det kommende år.
• Bestyrelsen arbejder med en intern elektronisk kalender for om 

muligt at undgå dobbeltbookinger og sikre en bedre planlægning.
• Årshjulet med vigtige events, tirsdagsmøder og bestyrelsesmøder 

offentliggøres for medlemmerne i en ”lækker” form, Frederikke 
sættes på opgaven.

• BR arbejdet søges sat i fastere rammer, sådan at deltagelsen i 
gruppemødet på Rådhuset hver anden uge forberedes bedre. Der 
blev bevilget penge til, at 3-4 bestyrelsesmedlemmer kan være med 
i BR gruppens strategiseminar den 2. marts.

• Der sættes flere kræfter ind på at få engageret frivillige, især til 
events.

• Bydelene søges inddraget mere i arbejdet, f.eks i forbindelse med 
events.

ÅRSHJUL FOR EVENTS
Under forudsætning af, at der kommer hjælp fra frivillige til 
arrangementerne, satser vi på at gennemføre følgende faste events
• 8. marts, Kvindernes internationale kampdag
• 1. maj, Arbejdernes internationale kampdag
• 5. juni, Grundlovsdag
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• Juni, Sommerafslutning i Alternativet København
• 23. juni, Sankt Hans
• 17. august Copenhagen Pride Parade
• 11. oktober, Kulturnat
• December, Den alternative julefrokost

Vi holder øje med kommende grønne events, f.eks. Folkets 
klimamarch, hvor vi selvfølgelig skal være med til at sætte spot på 
klimadagsordenen, kampen for grønne områder i København og 
miljøet.

TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøderne er en fast møderække for medlemmer, Alternativets 
lokaludvalgsmedlemmer og vores valgte BR- repræsentanter. De finder 
sted den første tirsdag i måneden, dvs:
• Tirsdag den 5. marts
• Tirsdag den 2. april
• Tirsdag den 7. maj
• Tirsdag den 4. juni

Alle møder starter kl. 18 og slutter kl. 20. Den første time er for 
medlemmernes møde med BR- medlemmer og tillidsvalgte, den sidste 
time er forbeholdt LU-medlemmerne. 

MØDE FOR BYDELENE
På initiativ af den nyvalgte bestyrelse for Storkreds København har vi 
indledt et samarbejde om bl.a. kommende events og selvfølgelig den 
kommende valgkamp op til folketingsvalg og Europaparlamentsvalg. 
Det er Storkredsens opgave at forberede disse valg, men vi i de fire 
kommuneforeninger er med i det koordinerende udvalg, og vi kan bistå 
med nogle praktiske opgaver. Bl.a. at være med til at skaffe frivillige til 
plakatopsætning, valgtilforordnede og hjælpere til at dele flyers ud på 
gader og stræder.
Som et led heri vil vi snarest afholde et fælles møde for 
bydelsbestyrelserne.

NYE TEAMS
Team kommunikation (Kommunikation til medlemmer fra bestyrelsen 
og BR, sociale platforme, hvordan bliver man aktiv i Alternativet)
Medlemmer: Karl-Emil, Brian, Oliver, Annika

Team event (Årshjul, planlægning og gennemførelse af events)
Medlemmer: Tove, Oliver, Lisbeth, øvrige bestyrelsesmedlemmer efter 
behov

Team AKA (lokaludvalg, bydele, tillidsvalgte i øvrigt, storkreds)
Medlemmer: Finn, Tove, Oliver, Annika
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Team intern administration (mails, nyhedsbreve, vores dokumenter, 
vores kalender)
Medlemmer: Matthew, Brian

Team BR (kontakt med BR-gruppen, tirsdagsmøder, baggrundsgrupper 
til BR-medlemmerne)
Medlemmer: Matthew, Finn, Tove, Brian, Karl-Emil

Team Valg (tilforordnede til FT og EP valg, drejebog for KV 21)
Medlemmer: Lisbeth, Finn, Matthew

Økonomi og lister: Lisbeth

Presse: Matthew med Brian som suppleant

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER
• Torsdag den 14. marts kl. 17.30-20
• Torsdag den 11. april kl. 17.30-20
• Torsdag den 9. maj kl. 17.30-20
• Torsdag den 6. juni kl. 17.30-20

Første halve time af møderne er åbne for alle medlemmer.
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