
Ekstraordinært årsmøde  
søndag den 23/10-2016



DAGSORDEN 
12:00-12:10 Velkomst af Forperson Lea Lie 
 
Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

12:10-12:45 De nye vedtægter for Storkredsen 
a. Kort orientering af Ivan Flændsdal fra vedtægtsudvalget om 
baggrunden for og omfanget af ændringerne. 
b. Afstemning vedr. vedtægterne 

12:45-12:55 PAUSE 

13:00-13:50 WORKSHOP om fordelingsnøgle ved Ulla Munksgaard 



13:50-14:10 PAUSE 

14:15-15:45 Opstillingsmøde for folketingskandidater og andre 
tillidsposter 

15:45-15:55 PAUSE 

16:00-16:40 Nyvalg af Storkredsbestyrelse 
a. Antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges jf. vedtægter 
b. Den kommende Storkredsbestyrelse skal samarbejde frem til det 
ordinære årsmøde senest marts 2017, hvor der jf. vedtægter skal 
være nyvalg af bestyrelsesmedlemmer til Storkredsbestyrelsen 

16:40-17:00 Opsamling, oprydning og tak for i dag.



Vedtægter
v. Ivan Flændsdal



PAUSE



Workshop om 
fordelingsnøgle

v. Ulla Munksgaard



PAUSE



Opstillingsmøde
Søndag den 23/10-2016



Program
Præsentation v./ Kandidatudvalget  (10 min)  

Gennemgang af proces op til møde 

Gennemgang af valgproces (se nedenfor) 

Svantes lykkelige dag – fællessang (5 min) 

Præsentation af kandidater 

Hver kandidataspirant præsenterer sig selv á 1 min 
(maks. 14 min) 

Spørgsmål fra salen max 2 pr. kandidat (20 min)  

Valg af kandidater 

Valghandling – der stemmes (5 min)  



Mens der optælles: 

Moder jord – fællessang         

Præsentation og valg af kandidat til ombudsrådet – 1 
min pr. kandidat   

Forklaring, diskussion og beslutning af Spidskandidat/
Nomineret kandidat (20 min)  

Resultat af valg oplæses  (2 min) 

Valg af Spidskandidat/Nomineret kandidat 

Præsentation og valg af Spidskandidater/Nomineret 
kandidater – 1 min pr. kandidat 

Afstemning (5 min) 

Optælling & Resultat af valg oplæses (5 min) 

Afslutning: Love is in the air – fællesdans     



Gennemgang af proces op til møde

• Arbejde for et mangfoldigt og kompetent kandidatfelt: Det er 
kandidatudvalgets opgave at diskutere, hvad der ligger i dette. 
Den centrale opgave som pålægger dem er at sikre, at der til 
opstillingsmødet er et mangfoldigt og kompetent kandidatfelt. 
Der ligger også en vis målsætning om kvantitet indbygget i at 
kunne leve op til dette.



• Indstille til medlemmerne (opstillingsmødet), hvilke principper, der skal 
gælde for opstilling af nominerede kandidater: Kandidatudvalget skal foreslå 
om der skal være 1 eller flere nominerede kandidater til Folketingsvalget. 
Fra landssekretariatet anbefaler vi, at man vælger enten én eller to 
nominerede kandidater. Hvis man vælger 2, så foreslår vi, at der enten er en 
geografisk opdeling af storkredsen, der ligger til grund for dette (nord/syd, 
øst/vest) eller at man simpelthen deler opstillingskredsene imellem de to 
nominerede kandidater, så de forventeligt får den samme gevinst ud af at 
være nomineret kandidat (og man derved får maksimal ’valuta’ for sin 
eventuelle investering i de to nominerede kandidater. Vi anbefaler, at man 
vælger én kvinde og én mand. 



• Give dispensation for opstillingspraksis for kandidater, der ønsker 
det: Hvis der er nogle kandidater, der ikke ønsker at stille op i alle 
opstillingskredse, skal de meddele dette til kandidatudvalget, der 
har mulighed for at dispensere for denne regel. Dispenseringen 
meddeles til medlemmerne og den relevante kandidat og får 
betydning i praksis, når der skal indleveres opstillingslister til et 
folketingsvalg. 



• Koordinere med andre kandidatudvalg på tværs af landet: Dette 
drejer sig blandt andet om at sikre, at Alternativets kandidatfelt 
tilsammen er mangfoldigt og kompetent, da det kan være svært at 
sikre disse forhold i den enkelte storkreds, hvor der måske kun er 
3-5 personer, der stiller op til folketingsvalg. Det kan også dreje sig 
om erfaringsdeling ift. aspirantdialog, evalueringskultur eller hvad 
der ellers er behov for at dele viden om.  

• Indkaldelse til opstillingsmøde sammen med bestyrelsen: 
Kandidatudvalget kan gøres helt ansvarligt for opstillingsmødets 
efter aftale med bestyrelsen. Hvis ikke det er tilfældet, skal 
kandidatudvalget koordinere med storkredsforeningens bestyrelse 
om indkaldelse. 







Valgproces

Kandidatudvalget indstiller at: 
 - kandidaturerne gælder til ultimo marts 2017, hvor der 

holdes nyt opstillingsmøde. 
- Storkredsens medlemmer vælger en spidskandidat/

nomineret kandidat blandt de valgte kandidater.



Valg af kandidater

I det følgende beskrives kandidat udvalgets indstilling til valgprocedure (jf. nye 
vedtægter §19). 

Sikring af tilslutning blandt mindst 50% af de fremmødte stemmeberettigede. 
Der gennemføres en afstemning, hvor alle kan stemme på de kandidater, som de 

ønsker skal gå videre til anden valgrunde. Der afgives én stemme pr. kandidat og der 
må stemmes på mellem én og 14 kandidater (= alle de kandidater, som stiller op.) 

De kandidater, som har opbakning fra mere end 50% af de fremmødte, går videre til 
anden valgrunde.  

(Eksempel: Med 100 fremmødte stemmeberettigede skal man således have 51 eller 
flere stemmer for at gå videre.)



Valg af spidskandidat

De valgte kandidater spørges om, hvorvidt de ønsker at 
stille op som spidskandidat. 

Der skal vælges 1 spidskandidat, som også vil være den 
nominerede. Der gennemføres valg efter behov. 
Alle stemmeberettigede kan afgive én stemme. 

Ved stemmelighed foretages omvalg.



Se, hvilken morgenstund!  
Solen er rød og rund. 
Nina er gået i bad. 
Jeg' spiser ostemad. 
Livet er ikke det værste man har  
og om lidt er kaffen klar. 
 
Blomsterne blomstrer op. 
Der går en edderkop. 
Fuglene flyver i flok  
når de er mange nok. 
Lykken er ikke det værste man har  
og om lidt er kaffen klar. 
 
Græsset er grønt og vådt, 
Bierne har det godt. 
Lungerne frådser i luft. 
Åh, hvilken snerleduft! 
Glæden er ikke det værste man har  
og om lidt er kaffen klar.

Svantes lykkelige dag      Melodi og tekst: Benny Andersen  

Sang under brusebad. 
Hun må vist være glad. 
Himlen er temmelig blå. 
Det ka jeg godt forstå. 
Lykken er ikke det værste man har  
og om lidt er kaffen klar. 
 
Nu kommer Nina ud, 
nøgen, med fugtig hud, 
kysser mig kærligt og går 
ind for at re' sit hår. 
Livet er ikke det værste man har  
og om lidt er kaffen klar.



Præsentation af kandidater

Hver kandidataspirant præsenterer sig selv á 1 min 

Spørgsmål fra salen max 2 pr. kandidat (20 min)



Valg af kandidater
I det følgende beskrives kandidat udvalgets indstilling til valgprocedure (jf. nye 

vedtægter §19). 

Sikring af tilslutning blandt mindst 50% af de fremmødte stemmeberettigede. 
Der gennemføres en afstemning, hvor alle kan stemme på de kandidater, som de 
ønsker skal gå videre til anden valgrunde. Der afgives én stemme pr. kandidat og 
der må stemmes på mellem én og 14 kandidater (= alle de kandidater, som stiller 

op.) 
De kandidater, som har opbakning fra mere end 50% af de fremmødte, går videre 

til anden valgrunde.  
(Eksempel: Med 100 fremmødte stemmeberettigede skal man således have 51 

eller flere stemmer for at gå videre.)



Konfliktmæglingsråd 
og ombudråd



Spidskandidat/
nomineret kandidat

Nomineret kandidat: At være nomineret kandidat betyder, at man står øverst på stemmesedlen i de 
opstillingskredse, hvor man er opstillet som nomineret kandidat. At stå øverst på stemmesedlen har ingen 

formel betydning, når alle kandidater opstilles i alle opstillingskreds, men giver almindeligvis en gevinst ift. 
det antal stemme man får – fordi det sender et signal til vælgerne om, at det er partiets foretrukne kandidat. 
Gevinsten kan man ikke sige noget fast om, men nogle taler om at man får 30 % flere stemmer end man ville 

have fået, hvis man stod længere nede på stemmesedlen.  
I Alternativet skal hver storkreds have enten én eller flere nominerede kandidater til det næste 

Folketingsvalg. I hver opstillingskreds kan der dog kun nomineres én kandidat. Hvis en storkreds har flere 
nominerede kandidater, betyder det, at det er forskelligt fra opstillingskreds til opstillingskreds, hvem der 

står øverst på listen 
Én nomineret kandidat vil som oftest også være spidskandidat (se næste forklaring).  

Spidskandidat: En spidskandidat er en kandidat, der får særlig præference/højere prioritet ift. 
organisationens støtte. Personen behøver ikke være nomineret (dvs. stå øverst på stemmesedlen), men det 

hører ofte sammen. Støtten kan være i form af økonomi, støtte fra frivillige, forrang til at deltage i attraktive 
debatter eller andet. Det skal afklares af og med kandidatudvalget og teamet af kandidater.  Spidskandidater 

er også de kandidater, der forventes at bruge flest af deres egne økonomiske midler i en valgkamp. 



Spidskandidat 
nomineret kandidat

Kandidatudvalget indstiller til at: 
- der vælges 1 spidskandidat og nomineret kandidat 

- spidskandidat og nomineret kandidat er den samme 



Spidskandidat/nomineret kandidat

- Præsentation af Spidskandidater/Nomineret 
kandidater – 1 min pr. kandidat’ 

- Afstemning (5 min) 



TAK



Love is in the Air
Love is in the air everywhere I look around  
Love is in the air every sight and every 
sound 
And I don't know if I'm being foolish 
Don't know if I'm being wise 
But it's something that I must believe in 
And it's there when I look in your eyes. 

Love is in the air, in the whisper of the tree 
Love is in the air in the thunder of the sea 
And I don't know if I'm just dreaming 
Don't know if I feel safe 
But it's something that I must believe in 
And it's there when you call out my name 

Love is in the air 
Love is in the air 
Oh, oh, oh, oh, uh

Love is in the air, in the rising of the sun 
Love is in the air, when the day is nearly done  
And I don't know if you are illusion 
Don't know if I see truth  
But you are something that I must believe in  
And you are there when I reach out for you 

Love is in the air everywhere I look around 
Love is in the air every sight and every sound 
And I don't know if I'm being foolish 
Don't know if I'm being wise 
But it's something that I must believe in  
And it's there when I look in your eyes 

//:Love is in the air 
Love is in the air 
Oh, oh, oh, oh, uh:// x3 



PAUSE



Valg til bestyrelse



Opsamling



Tak for i dag  
og  

fælles oprydning


