
STORKREDS SJÆLLAND 

Kandidatudvalget 

STORKREDS SJÆLLAND OG OPSTILLING AF FV-KANDIDATER 

Storkredsens kandidatudvalg er sammensat af medlemmer af Storkredsens bestyrelse og 

repræsentanter fra lokalkredsene. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. 

Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne til folketingsvalg i Storkredsen.  

Møde med medlemmer der ønsker at stille op som kandidater til Folketinget 

Onsdag d. 12.10.2016 – kl. 17:00-21:00. 

Sted: Sorø kultur og fritidscenter, www.vaerkerne.dk, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.  

Lokale 122 i stueetagen. Indgang via glasvindfang. 

DAGSORDEN: 
• Velkommen v. forperson for Storkredsen, Lea Lie 

• Centrale begreber og processer ifm. Opstilling for Alternativet til Folketinget.  
Hvad betyder de forskellige begreber, og hvilke processer skal en kandidat igennem ved en 

opstilling v. Lea Lie 

• Folketinget som arbejdsplads /Rasmus Nordqvist 

Folketingsmedlem Rasmus Nordqvist har den arbejdskrævende opgave i Folketinget som 

Alternativets politiske ordfører. Derudover en han ordfører på udenrigspolitik, EU og kultur og 

medier. Rasmus er – som Alternativets øvrige folketingsmedlemmer - myreflittig på sociale 

medier. Find ham på twitter @rasmusnordqvist og Facebook https://www.facebook.com/

rasmus.nordqvist/ 

• Hvad er det jeg vil i Folketinget 

Fortæl om, hvorfor du ønsker at stille op som kandidat til Folketinget for Alternativet. 

• Mangfoldighed og kompetencer V. Lea Lie 

http://www.vaerkerne.dk
https://www.facebook.com/rasmus.nordqvist/


I Alternativet lægger vi vægt på, at kandidatfeltet til Folketinget er så bredt som muligt. 

Kandidatudvalget har drøftet, hvad det betyder. Hvad betyder mangfoldighed og hvad 

betyder kompetent. Kandidatudvalget har lagt vægt på følgende: 

 

 

VÆRDIER      MANIFEST 

                   DEBATDOGMER 

MANGFOLDIGHED: Bred geografisk spredning i Storkredsen - Bredt fagligt felt inden for 
uddannelser - Bred alderssammensætning - Begge køn - Bredt repræsenteret 
etnicitet - Kandidater med bredt politisk fundament. 

KOMPETENCER: troværdighed, ærlighed, nysgerrighed, menneskelighed, retoriske 
evner, evnen til at prioritere, faglighed, tålmodighed, selvværd, omstillingsparat, stærk 
kommunikator, teamplayer. 

Det er vigtigt, at hver enkelt kandidat er en god teamplayer, og at kandidaterne i 
valgkampen er arbejder godt sammen og støtter hinanden. 

• Afslutning v. Lea Lie 

NÆSTE MØDE MED KANDIDATER 
• Legestue for folketingskandidater 15.10.2016 kl. 10:00-16:00 

Sted: Sorø kultur og fritidscenter, www.vaerkerne.dk, Frederiksvej 27, 4180 Sorø. Lokale 111 i 
stueetagen. Indgang ad hovedindgang. 

Legestuen består af opgaver, debatter og dialog, og har til formål, at I som kandidater til 
Folketinget kommer til at kende jer jeres styrker og udfordringer, Alternativets DNA og politik, 
de værktøjer I skal arbejde med i en valgkamp. Og ikke mindst kommer til at kende 
hinanden som et team, der arbejder godt sammen i en valgkamp. Der er stemmer i et godt 
teamsamarbejde. 

OPSTILLINGSMØDE 

• Storkredsens ekstraordinære årsmøde/opstillingsmøde 23.10.2016 kl. 12:00-17:00 

Sted Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde – Salen/tidl Byrådssal på 1. sal. Indgang 
gennem træporten ud mod Torvet. Elevatorindgang D på bagsiden af huset.

Å 
DNA

http://www.vaerkerne.dk

