
 1 / 3 

 
 
 
20170128-KV17ASK-01. Referat. 
 

Referat af Alternativets 1. ste. Aspirant-opstillingsmøde til kandidat ved 
Kommunalvalget 2017 for Alternativet, Svendborg Kommune (KV17). 
 
Mødet afholdt i Beboerhuset Nordrelys, Christiansvej 45 a, 5700 Svendborg. 
kl. 14 - 16. 
Til Stede var 23 medlemmer og 2 gæster. 
 
1.ste. opstillingsmøde aspiranter var: 

Karl Magnus Bidstrup, Skårup; Kamille Wind, Ollerup; Nina Rosmarin, 
Svendborg; Ditteemilie Daisy Hansen, Vester Skerninge; Laura Hallgreen, 
Ollerup; Kim Christopher Nielsen, Stenstrup. 

 
1. Velkomst og orientering v/ forperson Kåre Wangel. 

Kåre bød velkommen og gennemgik dagens program. 

Det er første gang, dette er historisk. I starten efteråret 2016 til nu der 

har vi allerede 6 kandidater, men vi vil gerne have flere til valget til 
november. Der vil blive afholdt et opstillingsmøde mere når flere 
aspiranter er opstillet. 

2. Valg af dirigent og referent. 

Anna Sejer Nielsen blev valgt som dirigent og Pavia Jacobsen som 
referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

Michael Amstrup, Bente Kjær og pavia Jacobsen blev valgt som 

stemmetællere. 
4. Behandling af bestyrelsens indstilling til valgprocedure. 

Ordlyd: 
Kandidater godkendes efter vedtægternes §15 stk.4: 
 

Du har stemmeret, når du har været medlem af Alternativet i min. 14 
dage og er bosat i Svendborg Kommune. 

Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for 
godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af 
de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemmer 
på alle kandidater og der kan kun afgives en stemme pr. kandidat. 
Alternativet opstiller sideordnet til alle valg også til kommunalvalget. 
Sideordnet opstilling betyder, at hver enkelt kandidat får adgang til 
partistemmerne på lige vilkår. Som eksempel: Hvis man har 1% af de 

personlige stemmer, så får man også 1% af de partistemmer, der er 
afgivet.  



 2 / 3 

 

Bestyrelsen har besluttet, at der afholdes supplerende opstillingsmøde d. 
8. april 2017 klokken 14.00-16.00, hvor nye aspiranter har mulighed for 
opstilling og hvor der stemmes om en evt. spidskandidat. Allerede valgte 
kandidaters kandidaturer annulleres ikke. 

----- 
Der blev diskuteret en del. 
Fordele ulemper ved ikke at have en spidskandidat 
Hvis vi ikke har en spidskandidat, da ved pressen ikke, hvem den skal 
henvende sig til. 
Det vil være et luksusproblem, hvis der bliver valgt mere end 28 
kandidater ved næste opstillingsmøde, så må der prioriteres og vælges, 
det kunne være rart, hvis der kom 7 flere. 

Bestyrelsen har udsat beslutningen om spidskandidatur. Det blev 
påpeget at vore bestyrelsesmøder er åbne. 

 

Enstemmigt godkendelse ved afstemning om valgprocedure. 
 

5. Behandling af andre forslag. 

Et forslag om at udsætte stemmetælning til der var afholdt et møde 

mere evt. på torvet, hvor flere medlemmer fik mulighed for afstemning, 
for at få så mange stemmer hørt fra Alternativet. 
--- 
Diskussion: 
Praktiske intelligente afstemninger. 
Digital afstemning. En tolkning om … at være til stede. 
En indsamling af stemmer ved urafstemning, fordelt over flere dage. 
I dag skal vi beslutte og kan ikke gøre det før efter i dag. 

Det er godt at møde aspiranterne og se hinanden socialt samvær. 

Det kan godt være det ville være alternativ, men vi ville gøre det mere 
forvirrende. 
 
Forslaget blev nedstemt med mere end 2/3 flertal. 

 
6. Præsentation af aspiranterne. 

Hver aspirant fik op til 4 min. Hver til at fremlægge deres 

opstillingsgrundlag. 

Der var derefter mulighed for opfølgende spørgsmål fra fremmødte. 

 

7. Afstemning i forhold til godkendelse af aspiranterne. 

Kaffepause under stemmeoptællingen. 

Resultat efter 1.ste. opstillings afstemning. 

23 stemmeberettigede og 23 stemmer afgivet. 
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Hver opstillet aspirant modtog mere end 50% stemmer af de afgivne 

stemmer. 

Ingen ugyldige stemmesedler. 

 

8. Præsentation af de valgte kandidater. 

Alle de valgte kandidater blev præsenteret og modtog klapsalver. 

 

9. Eventuelt.  

Kandidaterne har dannet en gruppe så de mødes jævnligt. 
Der blev fra kandidaterne gjort opmærksom på at de kunne fungere 
med et opland der hjælper og bakker op og kommer med input. Et godt 

fællesskab. 
En stor del  har at gøre med partiudvikling, medlemme kommer med til 

at udvikle til lokal partiprogram. Kampagne og partiudvikling 
Efter Aktivismedag blev der oprettet en Kommunalvalgskampagne-
gruppe, opgaver skal fordeles, kampagnegruppe opstartsmøde d. 5 

februar 2017 kl. 14. Beboerhuset Nordrelys. 
Roller og kontaktpersoner. 
Handicaphjælp/ - kørsel til at kunne deltage til afstemningsmøderne. 

Der mangler baby sittere, Laptops, kontor. Referent, hænder til 
rådighed, faste lokaliteter. 
Supplerende opstillingsmøde. 
Spidskandidat eller ej. En smidigere organisation. 
Digital afstemning, man skal være til stede, en fortolkning. 
Det blev talt om hvilket, arbejde ligger foran os nu, hvad kan 
medlemmer byde ind med. 

Bente Kjær fra Storkreds Fyn gjorde opmærksom på at der også er 

valg af Alternativet’s aspiranter til regionens-kandidater, tid og sted: 
Snoghøj Højskole 29. Marts. 2017. 

 
 

Der blev afsluttet og takket for godt fremmøde, ro og dejligt med aktive 

mennesker 
Og så sluttede mødet….. kl. 16.20 

 
Alternativet, Svendborg Kommune 
Kommunaludvalget 
Referent 
Pavia Jacobsen 
 


