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Da der er mangel på kræfter til storkredsens bestyrelse har jeg besluttet at stille op. Skulle                
der komme flere kandidater end der er brug for, trækker jeg gerne min opstilling tilbage, men                
ellers er jeg indstillet på at gøre et stykke arbejde i storkredsens bestyrelse. 
 
Min personlige baggrund er følgende, kort fortalt: Jeg er 55 år og bor i Aalborg Midtby sammen med                  
Ole, der arbejder på universitetet. Jeg har en datter på 23 år, der studerer og bor i København. Min                   
oprindelige uddannelse er inden for erhvervssprog, hvilket har ført til jobs som chef- og              
direktionssekretær i både private virksomheder og det offentlige. Jeg fik bevilget førtidspension i             
2003 og har siden brugt mine kræfter på at være mor, datter, kæreste og husmor. Jeg har dog også fået                    
tid til - i meget langsomt tempo - at tage en Bachelorgrad i Litteraturvidenskab.  
 
Som person er jeg organisationsmenneske; jeg har været aktiv i en ungdomsorganisation, i             
studenterpolitik, i en fagforening og senere i en forening for unge erhvervsfolk. Efter en pause på                
næsten 25 år gav dannelsen af Alternativet mig lyst til at være aktiv i en organisation igen.                 
Alternativet er for mig et parti, og en bevægelse, der arbejder for idéer og principper, som jeg                 
helhjertet kan støtte. 
 
Da lokalforeningen blev stiftet sidste forår, blev jeg valgt ind i bestyrelsen. Jeg har fungeret som                
næstforperson og har været meget glad for arbejdet. Jeg har blandt andet stået for organisatoriske               
opgaver som f.eks. referatskrivning, nyhedsbreve m.m., jeg har været medarrangør og deltager i             
medlemsmøder, og jeg har deltaget aktivt i lokalforeningens aktiviteter generelt. Samtidig har jeg             
prioriteret deltagelse i nationale arrangementer som Landsmøde, Halvårsmøde, Nytårsstævne etc. Jeg           
deltog endvidere i den første Alternative Sommerhøjskole i juli 2016. 
 
Jeg blev valgt som forperson for Alternativet Aalborg på det seneste årsmøde, og jeg ser min opgave                 
her som primært organisatorisk; at sikre en velfungerende lokalforening i en periode, hvor             
kommunalvalget nødvendigvis vil lægge beslag på mange ressourcer hos kandidater og frivillige, og             
at sikre god kommunikation imellem lokalforening, storkreds og Landssekretariat.  
 
Det kendskab, jeg har fået til Alternativets organisation på lands- og storkredsniveau, samt min flair               
for organisation og administration, ser jeg som meget relevante for et medlem af storkredsbestyrelsen. 
 
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gøre mit bedste for at bidrage positivt, og jeg vil med glæde indgå i                    
samarbejde med de gode kræfter, der fortsat vil arbejde for at sikre en velfungerende storkreds og                
storkredsbestyrelse. 
 


