
Alternativet København 
 

Referat fra bestyrelsens 8. møde den 17. maj 2018 kl 17.30-19.30  
 
Efter mange kvalificerede ansøgninger har kommuneforeningen nu hyret en 
kommunikationsmedhjælper. Kevin Sigvartsen startede d. 15 maj og vil helt sikkert 
blive en kæmpe hjælp for kommuneforeningen, Borgerrepræsentanter og 
medlemmer. Derudover overtager kommuneforeningen flere af BR’s 
organisatoriske opgaver så de har mere overskud til politisk arbejde og møde med 
medlemmer. Det betyder også at baggrundsgrupperne nu skal op at køre i fuld 
fart. Og så kan i se frem til at fejre grundlovsdag på kulturborgmesterens kontor 
og lave en alternativ grundlovstale i fællesskab!  
 
Til stede 
Tara Saecker, Finn Dyrby Hermansen, Matthew Daniali, Cecilie Traulsen, Oliver Wulff Jørgensen, 
Karl-Emil Matthiassen, Kevin Sigvartsen 

 
************* 

 
Åbent møde med medlemmer  
 
Den første halve time var som altid sat af til medlemmerne. Ingen medlemmer dukkede op denne 
gang, men bestyrelsen anbefaler at man møder op til en kop kaffe og en god snak til fremtidige 
møder.  
 
Velkommen til Kevin Gerth Sigvartsen – ny studentermedhjælp i Alternativet København! 
 
Gennem de sidste måneder har bestyrelsen som bekendt haft jobopslag ude i et forsøg på at hyre 
en kommunikationsmedhjælper. Vi fik 12 gode ansøgninger og havde jobsamtaler i uge 19 med 4 
meget kvalificerede ansøgere. Det endte op med at vi har hyret Kevin Sigvartsen til at hjælpe til i 
kommunen. Hans opgaver kommer primært til at være i samarbejde med team kommunikation og 
Borgerrepræsentanterne. Bestyrelsens hovedprioritet fra starten af har været snorlige 
kommunikation, og vi ved den nok skal blive meget bedre med Kevin på holdet. Helt konkret skal 
Kevin primært sørge for god kommunikation mellem Borgerrepræsentanterne og borgerne. Alle 
de fantastiske initiativer vi har gang i på Rådhuset skal naturligvis ud så folk kender til dem!  
 
Kevin var med til dette bestyrelsesmøde. Vi bød ham velkommen og introducerede ham for 
bestyrelsens medlemmer, kommuneforeningens struktur, vores borgerrepræsentanter og vores 
kommunikationsplatforme.  
 
Kevin fortalte også lidt om sig selv. Kevin kommer oprindeligt fra Aalborg, men flyttede først til 
Aarhus for at læse på Danmarks medie- og journalistikhøjskole. Senere er han flyttet til Holbæk. 
Han har tidligere arbejdet hos DSB og hjemmeværnskommandoen med spændende 



kommunikationsopgaver. Udover det beskriver Kevin sig selv som en fyr der elsker at have det 
sjovt og være kreativ. Han beskriver sig selv som en all around type og hans kompetencer ligger 
indenfor video, grafik, plakater og skriftlig produktion.  
Vi glæder os enormt meget over at Kevin er med på holdet og håber at det hjælper både 
kommuneforeningen og Borgerrepræsentanterne med sund og god kommunikation i hele 
kommunen.  
 
For at klæde Kevin ordentligt på har vi besluttet at næste uge indeholder et introforløb. Her 
kommer han over to dage i en minipraktik hos Oliver Riel på Christiansborg så han får et skarpt 
indblik i hvordan vores organisations kommunikationsstrategi ser ud nationalt. Det kan 
forhåbentlig give en masse god inspiration til hvordan vi kan arbejde bedre lokalt.  
Derudover får Kevin mulighed for at møde BR d. 29. maj hvor de holder gruppemøde sammen 
med bestyrelsen.  
 
Kevin er ansat 12 timer om ugen indtil d. 31 januar 2019. Derefter skal hans arbejde naturligvis 
vurderes af en kommende bestyrelse som skal forlænge kontrakten hvis det ønsker det.  
 
Samarbejde med Borgerrepræsentationen 
 
Bestyrelsen har på Borgerrepræsentanternes opfordring besluttet at overtage faciliteringen af de 
månedlige medlemsmøder med Borgerrepræsentanterne den første tirsdag i måneden. Det 
hænger sammen med at BR gerne vil frigøre mere tid til deres politiske arbejde. 
Borgerrepræsentanterne kommer stadig til at møde op til disse møder, men bestyrelsen overtager 
ansvaret for at indkalde til de åbne møder, strukturere møderne og sørge for lidt lækkert til ganen.  
Grundet travlhed i alle teams i bestyrelsen vælger vi derfor at oprette et nyt team som skal være i 
meget tættere kontakt med BR samt stå for at arrangere og indkalde til disse månedlige møder. I 
det nye team er Matthew, Finn, Cecilie samt Karl-Emil. Det nye team hedder Team BR. De laver 
sammen med kommunikationsteamet et endeligt udkast til hvordan møderne struktureres så 
både lokaludvalg, Borgerrepræsentanter og medlemmer får en sund og udbytterig dialog.  
 
Pause 
Cecilie bliver nødt til at gå, og, Tara tager over som ordstyrer.  
 

Nyt fra teams 
 
Team kommunikation 
Team kommunikation arbejder på en strategi til de månedlige møder mellem medlemmer og BR. 
Denne strukturering af møderne kunne være en halv time til nyt fra BR og udvalgene på Rådhuset, 
en halv time til lokaludvalg og til sidst en halv time til åben samtale mellem medlemmer, BR og 
lokaludvalg. Samtidig arbejdes der på en skabelon til hvordan Lokaludvalgene skal præsentere 
deres arbejde på de månedlige møder så informationerne er nemme at overdrage til BR.  
Teamet arbejder videre sammen med Team BR om de månedlige medlemsmøder.  
 
Siden sidst har team kommunikation gjort samtlige baggrundsgrupper mere gennemsigtige på 
Facebook. Det er sket fordi mange af baggrundsgrupperne ikke har været helt oppe at køre endnu. 



Baggrundsgrupperne er grupper på Facebook for folk der har faglig viden inden for udvalgenes 
område. Dagsorden, læsestof og evt. andet info lægges op så snart det er tilgængeligt inden 
udvalgsmøder. Ønsket fra BR er at i biddrager der hvor I har særlig viden og erfaringer. Flere ved 
mere. Formålet er altså at give BR et større vidensgrundlag at træffe beslutninger ud fra, i deres 
politiske virke på Rådhuset. Derudover er det meningen af baggrundsgrupperne, når de er oppe at 
køre, mødes en gang om måneden for at snakke om dagsorden. Herunder er en liste over de 
forskellige udvalg. Meld jer gerne på dem hvis i har specifik viden indenfor områderne som kan 
være værdifuld for BR.  
 
 
Sundhed- og omsorgsudvalget baggrundsgruppe hos Franciska Rosenkilde 
https://www.facebook.com/groups/399670400457690/about/ 
 
Socialudvalget baggrundsgruppe hos Kåre Traberg Smidt  
https://www.facebook.com/groups/2136387379711010/ 
 
Børne- og ungdomsudvalget baggrundsgruppe hos Maja Krog 
https://www.facebook.com/groups/164416327679281/ 
 
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget baggrundsgruppe hos Badar Shah  
https://www.facebook.com/groups/191124598306513/ 
 
Teknik- og Miljøudvalget baggrundsgruppe hos Fanny Broholm  
https://www.facebook.com/groups/593087824360168/ 
 
Økonomiudvalget baggrundsgruppe hos Kim Hjerrild  
https://www.facebook.com/groups/190400908223490/ 
 
Kultur- og Fritidsudvalget baggrundsgruppe hos Niko Grünfeld og Franciska Rosenkilde.  
https://www.facebook.com/groups/419546765147175/ 
 
Team event 
 
Team event har arrangeret et spændende event til grundlovsdag d. 5 juni. Mange medlemmer 
efterspurgte et grundlovsdagsarrangement når vi nu også deltager i 1. maj. Det er vi i bestyrelsen 
meget enige i. Derfor er i inviteret ind til morgenmad og demokratiworkshop på Kultur- og 
Fritidsborgmesterens kontor fra klokken 9-11 den 5. juni. I workshoppen skal vi sammen 
udarbejde en alternativ grundlovstale som fokuserer på demokrati og udvikling af demokratiet.  
 
Da det foregår på borgmesterkontoret er pladserne begrænset. Derfor, og fordi vi skal bestille 
morgenmad og forberede workshoppen, er det vigtigt at i melder jer til på AlleOs. Det kan i gøre 
her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/2371 
 
 
Og vores Facebook event er her: https://www.facebook.com/events/197162524234765/ 

https://www.facebook.com/groups/399670400457690/about/
https://www.facebook.com/groups/2136387379711010/
https://www.facebook.com/groups/164416327679281/
https://www.facebook.com/groups/191124598306513/
https://www.facebook.com/groups/593087824360168/
https://www.facebook.com/groups/190400908223490/
https://www.facebook.com/groups/419546765147175/
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2371


 
Folketingsudvalg 
 
Op til opstillingsmødet for folketingskandidater havde storkredsen nedsat et kandidatudvalg til at 
stå for de overordnede processer omkring kandidater, valgproces, samarbejde mm. Det bestod af 
repræsentanter fra alle lokalforeninger i storkredsen. Storkredsen har på baggrund af de gode 
oplevelser med kandidatudvalget valgt nu at nedsætte et folketingsvalg-udvalg (FTV-udvalg) som 
får det overordnede ansvar for folketingsvalget i storkreds København. FTV-udvalget kommer til at 
bestå af de samme som sad i kandidatudvalget. Fra kommuneforeningen København sender vi 
igen Finn Dyrby Hermansen så han kan fortsætte med at kæmpe for et stærkt folketingsvalg for 
Alternativet i København.  
 
Der kommer mere information om udvalgets arbejde i næste nyhedsbrev. Vilhelm Møller fra 
storkredsen besøger kommuneforeningen til vores næste bestyrelsesmøde d. 7 juni og giver et 
mere dybdegående indblik i udvalgets arbejde.  
 
Eventuelt 
 
Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vi Inden næste årsmøde skal lave drejebøger for hvad 
der foregår i kommuneforeningens nuværende teams og hvordan det kan overdrages til 
bestyrelser i fremtiden. På den måde sikrer vi mindre videnstab.  
 
Efter sommer vil kommuneforeningen tage initiativ til at inddrage medlemmer til at snakke om 
vedtægtsændringer til årsmødet. Det sker så vi allerede nu kan være skarpe på hvordan det næste 
kommunalvalg skal forløbe så vi lærer af vores første overståede kommunalvalg.  
 
Bestyrelsen har herudover overvejelser omkring næste folketingsvalg, og hvorvidt 
kommuneforeningens bestyrelsesmedlemmer kan tillade sig at bakke kandidater op eller arbejde 
specifikt for enkelte kandidater. Det er ikke aktuelt for nuværende bestyrelse, da folketingsvalget 
givetvis først rammer næste sommer, men det er godt at have styr på den officielle holdning. Vi 
kontakter Hovedbestyrelsen for svar, og bliver desuden enige om at det under alle 
omstændigheder ikke er smart at arbejde for kandidater i storkreds København mens man sidder i 
kommuneforenings bestyrelse.  
 
 
Næste møde 
 
7. juni kl. 16.30-19.30 
 
 
Dagsorden: Matthew 
Ordstyrer: Cecilie, Tara  
Referent: Oliver 
 


