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STILLERE: 

1 Lisbeth Jarlov 

2 Søren Oliver Wulff Jørgensen 

3 Finn Dyrby Hermansen 
4 Tara Benedicte Saecker 

5 Karl-Emil Aagaard Mathisen 

 

NAVN: Matthew Daniali 
FØDEÅR: 1995 

MAIL: Matthewdaniali@live.dk 

HVILKE værdier skal 
være bærende for 
bestyrelsen 
fremadrettet?  

Alle vores værdier skal selvfølgelig være omdrejningspunktet for vores 
arbejde. Jeg vil dog gerne fremhæve gennemsigtighed og 
medlemsinddragelse, da det er alfa og omega for vores organisation. Vi 
skal have inddragende og gennemsigtige processer, da flere ved mere.  
 
Den af Alternativets værdier, som dog betyder mest for mig er empati. I alt 
hvad vi laver skal vi huske empatien. Har vi en organisation som er præget 
af empati, så tror jeg også, at vi forhindrer mange konflikter. 

MOTIVERET 
ANSØGNING (maks 
1000 tegn): 

 Jeg genopstiller til bestyrelsen i Alternativet København, da jeg meget 
gerne vil fortsætte meget af det arbejde, som vi har sat i gang. Det har 
været en stor fornøjelse at sidde i bestyrelsen. Først og fremmest har det 
været en stor fornøjelse at samarbejde med medlemmer, andre 
bestyrelser i Alternativet, folkevalgte mm. Det samarbejde vil jeg gerne 
fortsætte og ikke mindst være med til at styrke. Derudover har vi haft et 
fantastisk samarbejde internt i bestyrelsen, hvor vi på mange måder er 
nået langt. Vi har dog også mange ting, som vi skal arbejde videre med og 
optimere. Jeg vil rigtig gerne være med til at styrke vores organisation i 
København, og være med til at sikre, at vi får engageret flere medlemmer, 
men at vi også bruger den store viden og kompetencer, som er hos vores 
medlemmer. Vi skal have involveret flere medlemmer i bestyrelsens 
arbejde, da flere ved mere og flere kan mere! 
Derudover vil jeg gerne være med til at styrke samarbejdet med vores 
folkevalgte, så vi i højere grad følger med i, hvilke politiske dagsordener 
der er, samt sikrer en høj demokratisk medlemsinddragelse.  
Til sidst mener jeg, at vi i det kommende år skal kigge mod næste 
kommunalvalg, og sikrer en god proces. 

RELEVANT 
ERFARING 

Mit seneste år som forperson/talsperson i Alternativet København har 
udover at have givet mig stor erfaring i vores organisationsarbejde, også 
givet mig stor erfaring i at håndtere mediehenvendelser, som der har 
været utroligt mange af i det seneste år. Derudover har jeg erfaring fra 
andre bestyrelser, som både kan bruges, men også udfordres i Alternativet 
Københavns bestyrelsesarbejde 
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