
  Holbæk 17.08.18 

Opstillingsgrundlag til Storkreds Sjælland: 

 

Lidt om mig og min motivation for at stille op:  

Jeg hedder Ida Aasvang. Jeg bor i Holbæk med min kæreste Phillip og vores to børn, Storm og Viktor. Til 
dagligt arbejder jeg som socialrådgiver i Jyderup Fængsel. Udover mit arbejde har jeg netop startet ”Brug 
folkeskolen – Holbæk kommune”, som er en forening, der har til formål at skabe et fællesskab omkring 
folkeskolen for at få flere til at vælge den til. Jeg er et menneske, som trives med at have mange ting at tage 
mig til, og jeg har i høj grad opbakning fra min kæreste, som selv er politisk aktiv og har stor forståelse for 
at det til tider kan blive travlt.  

Jeg sidder i Holbæk lokalforenings bestyrelse og det politiske arbejde har i høj grad vækket min interesse. 
Jeg melder mig på banen som kandidat til storkredsen fordi jeg gerne vil være med til at videreføre en 
storkreds, som understøtter vedtægterne. At engagere og organisere medlemmer, samt at gøre 
fælleskabet i vores parti mere nærværende igennem det organisatoriske arbejde, tiltaler mig. Med dette 
mener jeg at koordinere et fællesskab mellem lokalforeningerne, region og fælles aktiviteter for hele 
storkredsen. Med et større fællesskab vil vi på sigt kunne skabe mere og få flere aktiviteter op at stå, eks. I 
forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europa-Parlamentet. Vi vil kunne 
bakke vores kandidater op, hvis vi kender hinanden bedre. Storkredsbestyrelsen bør have det overordnede 
overblik over hvad der sker hvor og hvad der eventuelt kunne samarbejdes omkring på tværs af 
storkredsen. Her ville vi kunne bakke hinandens lokale aktiviteter op og på den måde støtte op om vores 
folketings kandidater og kandidater til Europa-Parlamentet, til det forestående valg. Disse er visioner, der 
har været arbejdet på i den forrige bestyrelse, og dette gode arbejde skal blot videreføres og løftes af flere. 

Kompetencer og ideer:  

Jeg har været medlem af Alternativet siden 2015. Jeg sidder som sagt i bestyrelsen i Holbæk, og jeg var 
opstillet til kommunalbestyrelsen. At være opstillet for første gang, i en ny lokalforening, første 
kommunalvalg for Alternativet, var en meget lærerig, hård og fantastisk oplevelse. Det var en læreproces, 
hvor jeg lærte mig selv og partiet meget bedre at kende. Vi er en lille lokalforening, og vores valgkamp blev 
ført af fire af os opstillede kandidater, alene. Som i mange andre lokalforeninger skabte det grobund for at 
gennemtænke hvordan et valg kan håndteres næste gang, hvad der fungerede og hvad der ikke gjorde, på 
det organisatoriske plan. Disse erfaringer vil jeg tage med ind i en storkredsbestyrelse, hvorfor jeg også 
finder det afgørende, at vi har en stærk bestyrelse, som er et serviceorgan for lokalforeninger, region, 
folketingskandidater og kandidater til Europaparlamentet. Med en stærk storkredsbestyrelse, vil det også 
være mere trygt for andre medlemmer at melde sig på banen og blive aktive. 

En stærk bestyrelse mener jeg, også er en tilgængelig og synlig bestyrelse, og her vil jeg mene at jeg har 
noget at bidrage med. Jeg er meget deltagende i arrangementer som støtter op om Alternativets værdier 
og både initiativer som Alternativet selv står for, men også andre tiltag, eks. Pride, indsamlinger til 
velgørende formål, tværpolitiske arrangementer lokalt for at fremme den politiske kultur osv. Ved at være 
synlig, vil medlemmer få et indblik i hvad storkredsen er, i stedet for blot at kende til storkredsbestyrelsens 
arbejde igennem en mail i ny og næ. Jeg vil gerne være med til at gøre det organisatoriske arbejde farverigt 
og værd at lytte på, værd at se og måske værd at være aktiv i, for flere.  

Jeg håber I vil tage mig i betragtning som bestyrelsesmedlem af storkreds Sjælland. 

Venlig Hilsen  

Ida Aasvang. 

 


