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Referat fra S-kbh bestyrelsesmøde 27. februar 2018

Deltagere
Christian M, Christian O.K,Claus,Dorte, Mette, Tove; Vilhelm

Afbud fra
Thorbjørn

1) Valg af Mødeleder + referent

Vilhelm blev valgt som mødeleder og Mette som referent.

2) Godkendelse af referater

a) Sidste bestyrelsesmøde 13.02.18. Der var rettelser til skemaet med fordeling af
arbejdsopgaver og tovholderroller. Claussøger for at føre skemaet up to date.

b) Referat fra det konstituerende møde afholdt efter det ekstraordinære årsmøde den 1.
februar var endnu ikke skrevet. Mette påtog sig opgaven.

c) Der var enighed om, at der ikke er behov for skriftlige referater fra møder i formandskabet,
men gerne mundtlige orienteringer.

3) Beretninger

a) Vilhelm berettede fra økonomiudvalget:
i) Det nye økonomisystem er sat op
ii) RegionHer kontaktet, så proces er i gang med, hvordan vi får partistøtte derfra. Det

kræver et budget, og de øvrige storkredse i regionen skal med i budget- og fordeling.
iii) Der bliver snart holdt møde med kommuneforeningerne om fordeling af partistøtte.
iv) Ansøgningom midler til 8. marts arrangement er videresendt til kommuneforeningen i

København.

b) Forpersonskabet møde v Tove:
i) Der er holdt flere møder, særligt vedr. det praktiske omk. FT-kandidat-opstillingsmødet

18.03.18., hvor alle gerne må møde op og være med til at få det til at fungere.
Aspiranterne mødte de nuværende FT-kandidater 26. feb., og de får alle lavet en
præsentationsvideo hver.

ii) Vi skal finde kandidater til Konfliktmæglerudvalget, da de ogsåskalvælges d. 18/3. Dorte
og Christian O.K. påtog sig at skrive en mail, der opfordre kandidater til at melde sig.

iii) Der kommer et EP-opstillingsmøde i maj/juni, og der skal afholdes et POLAom EP11.
marts.

4) Kommunikation
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al Medlemmer: Dorte sørger for at få liste over medlemmer og frivillige fra LiaSofia.
bl Mails: Vi får en mail til økonomifunktionen/kasseser og forpersonskabet har adgangtil

storkredsens mail. Øvrige @alternativet-mails skalvi betale for. Der er enighed om, at vi
søger for, at alle medlemmer af bestyrelsen, der ønsker det, får en mail.

ej Facebook: Det blev besluttet, at Storkredsens Facebook-siteom muligt merges med
Facebook-site for Kbh. kommuneforening med Martin Kjærulff som administrator. Formålet
er, at medlemmer og andre interesserede i Kbh., på Frederiksberg, i Tårnby og Dragør kun
bør have en lokal Facebookat forholde sig til. Der oprettes samtidig en lukket Facebook
gruppe, hvor Storkredsen kan poste opslag, som kommuneforeningerne opfordres til at dele.

d) AlIeOs: Husk!, at ændre maiis, når vi får nye. Der er behov for opdateret tekst om
storkredsen. Det er meget bøvlet at oprette events. Gågerne ind på håndbogen, som bl.a.
fortæller, hvordan økonomi skal håndteres.

el Alternativet.dk: Clauser administrator og det bliver Vilhelm også som back up.

5. Dialog
Intet til dette punkt.

4. Formalia bestyrelsesmøde
Udsat til d.13/3.

S.Sager

a) Landssekretariatets økonomiske fordelingspolitik
Der er sendt en mail til HBfra nogle storkredse, der ønsker en anden fordelingspolitik mellem LS
og storkredsene. Tove sender mailen ud til resten af bestyrelsen. Det er derfor væsentligt, at vi
indgår i dialog med de øvrige storkredse, følger processenog afgør vores egen stillingtagen
inden Årsmødet i april. Christian M. har som formand fået mandat til at kommunikere med de
andre storkredse. Vi tager sagenop på næste bestyrelsesmøde, hvor vi skal prøve at afgøre
vores stillingtagen. Evt. forslag til udmelding skal mailes til alle medlemmer af bestyrelsen.

6. Næstemøde
Christian O.K.står for forplejning til næste bestyrelsesmøde 13. marts kl. 17.00.

7. Lukket møde
Bestyrelsen har i den aktuelle klagesagrådført sig med jurist Peter Laudrup fra vedtægtsudvalget.
Det blev diskuteret, hvordan sagenpå det foreliggende grundlag kan håndteres. Der var udbredt
opbakning til at afslutte sagenmed et nogenlunde enslydende brev til begge parter, hvor vi
beklager, at der ikke var mulighed for at afholde et mæglingsmøde,og at vi derfor som
storkredsbestyrelse ikke kan gøre andet end fremadrettet at opfordre til god foreningsskik. Dog
ønskedeet enkelt medlem af bestyrelsen at læsesagengrundigt igennem inden afgørelse og
afsendelse af breve til parterne. Det blev derfor besluttet, at den endelige afgørelse i sagenudskydes
til næste bestyrelsesmøde.
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8. Evt.

LShar indbudt alle storkredse til møde i Aarhus medio april. Tove søger for at sende mailen til de nye

bestyrelsesmedlemmer, som ikke har fået den (Christian M, Vilhelm, Claus og Thorbjørn).

Vurderingen i bestyrelsen var, at dette møde formentlig kommer som reaktion på, at nogle kredse

ønsker fordelingspolitikken taget op til revision. Der var undren over, hvorfor det er LSog ikke HB,

der indbyder til mødet. Der var derfor enighed om at sende en mail til HB og spørge til LSmandat.

Mødet kunne give et bedre indblik i LS's arbejde som grundlag for vurdering af fordelingspolitikken,

å det kunne være hensigtsmæssigt for os at deltage. Der blev ikke taget stilling til, hvem, der evt.

kunne deltage i mødet i Aarhus.
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