
Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Østerbro 19/8-2018


Charlotte, Kirsten, Jeppe, Lisbeth, Michael, Kim, Shahzad og Oliver


Dagsorden: 

1. Siden sidst - her er der mulighed for kort at vende relevante emner og episoder. 

1. Statsministerkandidaturet + regeringsprogram 

2. Kandidatarrangement hos Kåre - Kim deltog 

3. Lokaludvalget er kommet igang, vi vil gerne have en rapport ved næste møde 

4. Charlotte har trukket sin kandidatur til FV 

5. EU partnerskab - Charlotte har været på felttur til Wien vedr. collaboratories(IFIS). 

6. Kommuneforeningen beretter  

1.  Lokaludvalgsmøde m. bydelsbestyrelser 

2. Alternativet København hjemmeside 

3. Ny komm. medarb. (Kevin) i kommuneforeningen, der kan bruges til at dække 

lokale arrangementer. 

4. Kommuneforeningen støtter ikke enkelt kandidater. 

5. Fokusgruppe interview med 30 centrale KV17 aktører - evaluering af forløbet 

6. Vi skal bruge vores penge, det er tegn på aktivitet. 

7. Samarbejde med Indre by/Christianshavn - Lise Smørum 

2. Hvordan inddrager vi vores medlemmer yderligere? 

1. Åbent bestyrelsesmøde 

1. Vi prøver en hverdags eftermiddag - efterfulgt af fordybelse i regeringsprogram 

2. Michaels medlemsundersøgelse 

1. Michael og Oliver laver den færdig og sender ud. Husk at gør den let, kort og 

relevant. Data skal bruges i en efterfølgende medlemsrapport. 

3. Facebook og nyhedsbrev 

1. Del vores aktiviteter med de andre bydele. 

2. Facebook side - Alternativet Østerbro 

4. Events 

1. Green friday 23/11  

1. Projektgruppe v. Charlotte meldes ud via facebook og nyhedsbrev. 

2. bydelspulje kan søges til dette 



	 2.   Workshops 

	 	 1. Mad workshop (fermentering) 

	 	 2. etisk ansvarlig privatøkonomi (Merkur + jord, arbejde, kapital) 

	 	 3. Multikulturelt samspisningsgilde 

	 	 4. Genbrugskunstner Maj Dørup 

	 	 5. Bogklub/samtalesalon hvor vi i ALT Ø går i dybden med Alternativets politik 

3.  Lokaludvalget og det kommende møde for lokaludvalg, samt bydelsbestyrelser. 

	 D. 29/8 på Åbenrå fra kl 17: Vi satser på Michael deltager som minimum 

4.  Eventuelt + dato for næste møde 

	 - Shahzad kom forbi, hvilket var meget positivt og vi vil gerne dyrke relationen med 	 	  

	 Tårnby og andre kommuner og lokalforeninger. 

	 - Opdater teams på AlleOs 

	 - Næste møde: Tors. 6/9 16-18 m. fokus på de aktiviteter vi har i kalenderen.


