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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Ida Blinkenberg Lidell X 
Næstforperson Ulla Manel Berghagen X 
Kasserer Trine Hertz X 
Bestyrelse Magnus Haslebo X 
Bestyrelse Christian Melsen X 
Bestyrelse Vilhelm Stamp Nordahl X 
Bestyrelse Martin Boserup X 
Suppleant Theis Krarup Hansen  
Suppleant Rikke Schlosser X 

 
 

1. Konstituering: 
Den nyvalgte bestyrelse valgte mandag aften at foretage en foreløbig 
konstituering på forpersons- og næstforpersonsposten samt på posten som 
kasserer baseret på stemmeafgivelsen søndag d. 29. januar 2017. Dette 
betyder, at midlertidig forperson er Ida Lidell, midlertidig næstforperson er 
Ulla Berghagen og midlertidig kassér er Trine Hertz. 
 
Beslutningen om at foretage en midlertidig konstituering skyldes, at flere 
beslutninger i forbindelse med det supplerende opstillingsmøde søndag d. 
5. februar kalder på bestyrelsens øjeblikkelige opmærksomhed, og at 
bestyrelsen først er beslutningsdygtig, når den er konstitueret med 
forperson, næstforperson og kasserer. 
 
Bestyrelsen besluttede at vente med en endelig konstituering, indtil 
bestyrelsen har haft god tid til at tale sig ind på, hvilke kompetenceprofiler 
som de respektive poster kalder på, samt hvem der har lyst til at påtage sig 
dem. 
 

2. Beslutninger: 
a. Bestyrelsen besluttede at adspørge vedtægtsudvalget, hvorvidt 

udvalget vurderer, at det er muligt at foretage digital afstemning 
ved det supplerende opstillingsmøde søndag d. 5. februar. Dette 
sker på baggrund af en konkret henvendelse fra flere af de 
opstillede kandidataspiranter. 
 

b. Bestyrelsen besluttede at adspørge vedtægtsudvalget, hvorvidt 
udvalget vurderer, at det er muligt at stemme på hele holdet – altså 
max seks kandidataspiranter – ved det supplerende opstillingsmøde 
på søndag. Dette sker på baggrund af en konkret henvendelse fra 
flere af de opstillede kandidataspiranter. 
 

c. Bestyrelsen besluttede, at invitation til og information om det 
supplerende opstillingsmøde den 5. februar kun bliver oprettet på 
AlleOs, mens link til denne begivenhed bl.a. bliver lagt fastgjort 
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øverst i Facebook i gruppen Alternativet - Lokalgruppe København. 
Overvejelserne bag dette er dels at minimere tvivl om, hvor 
tilmelding foretages samt at følge anbefalingerne fra 
Landssekretariatet i forhold til at støtte op om målsætningen om, at 
medlemmerne skal oprette sig på AlleOs. 
 

d. Bestyrelsen besluttede herudover at udskyde vedtagelsen af en 
forretningsorden til næste bestyrelsesmøde, hvorfor bestyrelsen 
indtil da arbejder uden forretningsorden. 

 
3. Herudover fordelte bestyrelsen praktiske opgaver i forbindelse med det 

supplerende opstillingsmøde søndag d. 5. februar. 
 

4. Såfremt medlemmer af Alternativet har spørgsmål – f.eks. til referater - 
bedes de udelukkende rette henvendelse via bestyrelsesmailen: 
kbh@alternativet.dk. 
 

5. Bestyrelsen aftalte at næste bestyrelsesmødet finder sted onsdag d. 8. 
februar kl. 16.30. 
 


