
Ulla Munksgaards opstillingsgrundlag til PoFo ved Storkreds Sjællands 

opstillingsmøde 31.03.2019 
 

• Navn: Ulla Munksgaard 
 

• Lokalkreds: Guldborgsund 
 

• Medlemsnummer: 19462 
 

• Jeg ønsker at opstille som kandidat til Politisk Forum. 
 

• Fortæl lidt om dig selv: 
Jeg er gymnasielærer i VUC Storstrøm, Faxe afdelingen, single og bor i Guldborgsund Kommune. 

Jeg har været kasserer i bestyrelsen for Storkreds Sjælland siden Årsmødet 2016, hvor jeg blev valgt ind. I 2018 var 
jeg en overgang både kasserer og forperson og sad tit alene med hele ansvaret, men blev lykkeligt afløst i okt. 2018. 
Det har været udfordrende, men også spændende og båret af en vilje til at være aktiv i Alternativet for at udvikle og 
organisere. 

Som kasserer kan jeg pege på de gode resultater ved demokratisk at udvikle fordelingsnøglen og yde hjælp til 
regnskab og bogføring i lokalforeningerne. Jeg har også været dirigent ved flere årsmøder og medlemsmøder, hvilket 
har været rigtig fint for kendskabet til medlemmerne og bestyrelserne. 

Som medlem af bestyrelsen har jeg været med i kandidatudvalget og medudvikler af forretningsordenen for KU17, 
kandidatprocessen og opstillingsmødet. Endvidere har jeg organiseret Dølle-eventen og demonstrationen mod 
fracking på Lolland (Maribo 28. juli 2017). 

Jeg har stået for bestyrelsens nyhedsbreve i 2017, oprettet hjemmesiden for Alternativet Guldborgsund og for 
Storkredsen. 

Desuden var jeg kandidat til byrådet i Guldborgsund i KV17 og havde et fint samarbejde med de andre kandidater og 
en spændende og god valgkamp. 

I 2018 blev jeg valgt som kandidat til FV19, hvilket har været utroligt udviklende takket være en god ledelse i 
storkredsbestyrelsen og kandidatudvalget. Jeg har Alternativets politik i blodet og har det godt med at skrive artikler, 
indlæg på SoMe og deltage i debatter og events. 

Da der i 2018 var udsigt til nedlæggelse af lokalforeningerne Faxe-Stevns og Guldborgsund trådte jeg ind som 
hjælpende kasserer, og vi har nu aktive og velfungerende foreninger. Det er jeg bare glad for. 

• Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag gerne erfaring: 

Jeg har altid gerne villet være med i PoFo og samarbejde med Ruth, men det har ikke været muligt, da 

posten/posterne i storkredsbestyrelsen jo skulle varetages. Jeg vil med mine erfaringer fra storkredsarbejdet og som 

kandidat til KV17 og FV19 gerne være med til at aktivere storkredsens politiske samtaler, så vi får en demokratisk 

baggrund for udviklingen af Alternativets politik. 

Min danskfaglige baggrund giver mig gode kompetencer til skriftlig formulering, hvilket er et godt redskab, når vi skal 

indstille politiske forslag fra medlemmerne til PoFo. 

Jeg vil glæde mig til at organisere politiske møder og samtaler i Storkredsen, så vi får gang i en vigtig og forankret 

medlemsformulering af de politiske visioner og programmer, som folketingsvalget har skudt i gang. 

Ulla 

 


