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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Martin Boserup X 
 Lars René Petersen  
Næstforperson Ulla Manel Berghagen X 
 Jonas Slotorup  
Kasserer Karen-Maria Slente Stubager  
 Ida Blinkenberg Lidell X 
Bestyrelse Liselotte Østerby  
 Adem Fajkovic X 
Bestyrelse Fanny Hermind Broholm  
 Lotte Brodersen  
Bestyrelse Per Zimmerman  
Bestyrelse Jens Fogh  
1. suppleant Ida Rytoft Rask  
 Theis Krarup Hansen  
   

 
 

1. Sekretær Martin og mødeleder Ulla - Godkendt 
  

2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.   
- godkendt 

 
3. Meddelelser fra poster       

a. Forperson 
Enhedslisten har taget initiativ til et kaffemøde med Kbh’s 
forperson for blot at hilse på hinanden. Martin vil sammen 
med Lars (evt. en stedfortræder) vil også mødes med de 
andre lokale partier for at hilse og sige hej. 
I det omfang én af forpersonsmakkeskabet ikke kan deltage i 
møder ”ud af huset”, vil næstforperson, kasserer eller andre 
bestyrelsesmedlemmer blive inviteret i stedet.  
Næstforperson og kasserer har fået adgang til vores 
mailboks. 
Palle Skov har takket ja til at være tovholder for en gruppe, 
der skal lave et udkast til en forretningsplan for bestyrelsens 
arbejde fra næste ordinære årsmøde. Martin vil hjælpe Palle 
med at skabe gruppen. 
Mødet den 18.9 er aflyst pga. årsmøde for storkredsen. 

b. Kasserer, fundraising 
Intet nyt 

c. Bydelskoordinator 
Der har været et dejligt møde med bydelene. Der er blevet 
sat ansigter på folk. Der er et referat fra mødet som bilag 1 
til dette referat. Ulla foreslår, at hun sammen med Adem og 
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Jens tager på rundtur til bydelenes bestyrelsesmøder her i 
efteråret for at fortælle om muligheder for at være aktiv 
frivillig i Alternativet på forskellige. Så det vil Adem, Jens og 
Ulla koordinere med hinanden og bydelene. 

d. POLA-ansvarlig 
Vi skal være opmærksomme på at der er et behov for at vi 
får oplært flere i at afvikle POLA’er. 

e. Aktivist-ansvarlig 
Forslag om at lave Aktivist-ansvarlig om til Frivillig & Aktivist-
ansvarlig. Bestyrelsen støtter forslaget. Se ellers øvrige 
forslag om frivillighed i pkt. 3.c. og 3.g. 

f. Grafik-ansvarlig 
Intet nyt 

g. Kommunikation 
Ida vil lave et nyhedsbrev. Blandt andet med KV17-
information, evt. et tema om frivillighed o.a. 
 

4. Bestyrelsesweekend i Albertslund 
Det var en kanon god weekend hvor Lotte, Per, Adem, Liselotte, 
Jonas, Ulla og Martin deltog. De fire sidstnævnte begge dage. Det 
var rart at få sat ansigter på folk, få sparring, få ny viden, mærke 
god energi, starte samarbejder, blive klogere på mangler; bl.a. viden 
om POLA-afvikling. Gode og lærerige work-shop. Uffe var MEGET 
inspirerende i sin tale.  
AlleOS kommer til at sparke røv, og vi kan glæde os det er oppe at 
køre med alle funktioner. Indtil da må vi væbne os med 
tålmodighed. Vi bestyrelsesmedlemmer bør alle opdatere vores 
AlleOS-profil, og det vil være oplagt, at man under sin profil får 
markeret/skrevet, hvilke opgaver man som bestyrelsesmedlem har 
og kan hjælpe medlemmer og frivillige med. 
Mødet i Albertslund inspirerede os også til at tale om, hvordan vi 
kan få lidt mere gang i vores bestyrelsesmøder, og hvorledes vi kan 
skabe mere dynamik i selve bestyrelsesarbejdet, som ikke kun 
afgrænser sig til bestyrelsesmøder. 
 
Der kommer referat om weekenden fra Dea. 
 

5. Foreningens budget 
Udgår 
 

6. Nyt fra KV17-koordinationsgruppen (tidl. KV17-styregruppen)  
Gruppen har ændret navn efter ønske fra medlemmerne. Arbejdet 
er gået langsommere end planlagt og kører endnu ikke som ønsket.  
Medlemmer i Kbh. vil planlagt fra lørdag den 10. september blive 
inviteret til online via en formular med deadline ultimo september 
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at melde deres kandidatur om at blive kandidat for Alternativet 
Kbh. Opstillingsmødet er planlagt til d. 26. okt. Gruppen er i gang 
med at finde ud af hvordan opstillingsmødet skal foregå, så 
vedtægter overholdes, og dagen ikke bliver lang og trættende. 
Samtidig med at vi imødekommer hensyn til kandidatgruppen etc.. 
Fra bestyrelsen til gruppen: Vi skal op i gear og 
koordinationsgruppen skal endelig sige til, hvis den har brug for 
hjælp.  
 

7. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder   
Drøftelse af gennemsigtighed vedr. bestyrelsens dokumenter. 
Udgår 

8. Evt.  
 

 
 

 


