
Mødet blev holdt tirsdag den 3/1-2017 i Byens Hus i Roskilde. 
Der var 13 til stede. En blanding af medlemmer af Kandidatudvalget, Kandidater, almindelige 
medlemmer i Storkredsen og en ansat fra Landssekretariatet. 
 
Der var enighed om at vi skulle starte med en gennemgang af forløbet op mod opstillingsmødet, hvor 
der ville plads til at stille spørgsmål og komme med input. 
Der var enighed om, at det vi gerne ville have ud af mødet var at lære af erfaringerne og finde idéer til 
hvordan vi gør det bedre fremadrettet. 
Der  var også enighed om at dette referat ikke skulle indeholde hele mødet i detaljer, men præsentere 
de idéer der kom ud af mødet. 
Idéerne er forsøgt at blive kategoriseret under nogle hovedtemaer der dukkede op undervejs. 
 
Gennemsigtighed 
-Storkredsbestyrelsen vil have fokus på gennemsigtighed også i processen omkring opstilling af 
kandidater. 
- Storkreds Sjælland vil sætte pris på, at kriterier for gennemsigtighed bliver mere tydelige i den 
reviderede udgave af kommissoriet for kandidatudvalget. 
- Klarhed om hvilke kriterier, aspiranter og kandidater vurderes ud fra. 
 
Processen frem mod det næste opstillingsmøde 
- Carsten Bering udarbejder en fortælling, som indeholder forventninger til kommende kandidater, ud fra 
de erfaringer han har som kandidat. 
- LS igangsætter en proces for udvikling af kommissoriet. Vi drøftede at det kunne være optimalt hvis 
kredsens medlemmer også fik ejerskab for dette kommissorium. Det kunne blandt andet være at lave 
noget oplæg omkring det på Årsmødet, men det kunne også være på anden vis.  
- Kandidatudvalget samles snarest. 
- Indstillingsmøde/intern evaluering umiddelbart før opstillingsmødet, hvor kandidater/aspiranter og 
kandidatudvalg giver de enkelte kandidater/aspiranter feedback. 
- Dato for evaluering 2-3 uger efter opstillingsmødet fastsættes allerede når timeline for processen op 
mod opstillingsmødet laves. 
- Det kommende opstillingsmøde vil ikke blive holdt sammen med årsmødet.  
 
Hvordan kan vores erfaringer bruges til opstillingen ifm. KV17 
- LS har udsendt procedurer for opstilling til KV17 til alle KV17-tovholdere. Der er sågar lavet en side i 
håndbogen på Alleos, som jeg ikke nåede at få nævnt: https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/132. 
Den er også delt med alle KV17-tovholdere.  
- Der er helt sikkert mange erfaringer der kan bringes videre. Når vi får repræsentanter fra samtlige 
lokalkredse vil de derudover kunne bruge de erfaringer de har fra kandidatudvalget lokalt. 
 
Synlighed hos kandidaterne 
- Kandidater opfordres til at lave flere arrangementer med lokalforeninger. Claus Jansson udarbejder en 
invitation på vegne af FT-kandidaterne, som sendes til alle lokalforeninger. (Som et lille supplement vil 
jeg lige gøre opmærksom på, at det er noget, jeg også vil sætte fokus på i de samlinger, jeg har med 
kandidaterne) 
- Kandidater og kandidatudvalg afholder snarest et møde, hvor de kan afstemme forventninger om, 
hvordan de optimerer samarbejdet. 
- Storkredsbestyrelsen opfordrer kandidaterne til at lave en samlet FB-side og evt. bruge Youtube-kanal. 
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