
Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 

Dagsorden og referat 28.02.2017, kl. 1830-2100, sted VUC Faxe, 

Præstøvej 5, 4640 Faxe 
Tilstede: Lea Lie, Ulla Munksgaard, Tobias Skotting, Johan B. Nielsen, Emma Bjerrum Johansen, Lotte 
Sørensen, Thomas Winther (Lolland) 
 

punk
t 

Dagsorden med 
tidsdisponering 

Beslutningsreferat Ansvarlig 

1 Tjek ind 5 min.   
2 Valg af referent og 

ordstyrer. 
Referent: Lea 
Ordstyrer: Emma 

 

3 Bordet rundt med 
nyheder 5 min 

Advisory board -  
Lotte foreslår nogle “tøm-hovedet” lister 
Stevns har lige startet deres valgkamp - der er god 
energi. Bl.a. opstartet samtalesaloner. 
Borgmesteren var med til det første, der handlede 
om “Hvad skal vi med Stevns”. Afholdes ca. hver 5. 
uge. 

Lea 

4 Organisering   
  Hjemmeside ansvarlig - Har ikke kunnet finde nogen 

endnu. Evt. finde en på Årsmødet 
 
PoFo - Der er en process i gang om at alle kan 
deltage i afstemningerne der er til PoFo. Der er 
fokus på hvordan den overordnede politiske vision 
og de udspil kan spille bedre sammen, og så der er 
en form for ejerskab gennem partiet og 
organisationen.  
Hvordan kommer vi ud til medlemmerne? Mangler 
feedback fra medlemmerne når der sendes ud på 
dialog og facebook. 
 
Kandidatudvalg -  kort præsentation af 
kandidaterne. Drøftelse om hvad KU mandat er når 
alle lokalforeninger ikke er repræsenteret. Vi 
mangler noget fra HB/LS til hvordan vi gør det. 
 
Ansvarsområder vedr. Kandidater KV17 - Emma og 
Morten. 
 
Lolland -  De er i gang med at stifte en lokalforening. 
En af de spørgsmål de har er hvordan vores værdier 
og nationale partiprogram kan omsættes til 
lokalpolitik. 
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RV17 - tanker om tværpolitisk samarbejde. 

Lea 

 Årsmøde - hvor langt er 
vi, hvad mangler vi? 

Lokale: I Greve fra 15-21 (dørene åbnes 1430) vi har 
lokalet fra 14-22. 
Dirigent: Jeppe Johansen 
 
Referenter: Ingen har pt. meldt tilbage. Vi må give det 
lidt tid, og håbe på at der er nogen der udpeger sig 
selv. 
Ellers, vil jeg et par dage inden (hvis vi ikke har fundet 
nogen) skaffe blokke og blyanter. Så må vi simpelthen 
udvælge folk til selve mødet. Det er mit forslag. 
 
Forplejning: Pt. er der en Sörine der har meldt sig på 
banen med kæmpe kaffemaskiner. Hun har dog ikke 
mulighed for selv at deltage, og er i gang med at 
undersøge om nogen i hendes netværk kunne hjælpe. 
Hun bor meget afsides og det vil derfor ikke være 
naturligt selv at køre derhen og hente dem. Giv dog 
gerne mening herom?! 
Hvis der ikke er nogen der melder sig på banen, vil jeg 
få dage inden skrive dette ud til folk. Bede om at de 
endnu engang melder ud om de har mulighed for at 
hjælpe, og ellers sige at der må tages termokander 
med. 
 
Workshop med værdier - Papirspola  
 
Socialt arrangement efter årsmødet - Johan går i 
tænkeboks??? 
 
Forplejning: Vi køber kaffe og the - Morten tager 
den. 
Tobias tager printer med, Emma sørger for 
stemmesedler, Lea tager computer med. 
 
Bestyrelsen mødes i Greve kl. 14:00 
 

 

5 Kassererens  
beretning 
10-15 min. 

Budget 2017 kommentar vedr. aktivitetspulje. 
Ansøgning fra sundhedsteamet om refusion af 
kørsel 
(note1). Afventer hvad HB svarer. 
Refusion af udlæg Kalundborg Lokalforening 2016: 
2.188 kr.  Orientering 

 

6 Indkomne emner og 
sparring 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

 

 



g)   

7 Evt.   
8 Næste møde 5 min.   
9 Tjek ud 5 min.   
 
 
Noter: 
 

1) Kære storkredsbestyrelse 
 
Jeg skriver på vegne af det regionale sundhedsudvalg, hvor der bliver adspurgt, om og i givet fald 
hvordan vi får refunderet kørselsudgifter i forbindelse med mødeaktivitet i udvalget? 
 
Personligt har jeg udgifter til kørsel både til møderne i den nationale styregruppe, som altid finder 
sted på Fyn og i det regionale udvalg, hvor mødeaktiviteten forgår forskellige steder i regionen. 
Den nationale styregruppe henviser til egen storkreds i godtgørelses-spørgsmålet. 
 
Det regional udvalgs medlemmer bor spredt i hele Region Sjælland lige fra Holbæk over Køge til 
Ringsted, Vordingborg m.fl. Det er primært de, der bor sydpå, som synes at transporten er lang og 
dermed forbundet med betydelige udgifter. Vi forsøger dog at lægge møderne forskellige steder 
rundt i hele regionen, så det ikke er de samme personer, som bliver økonomisk belastet af deres 
indsats hver gang. 
 
Jeg ved ikke om det overhovedet er en mulighed at få godtgørelse i denne sammenhæng, men jeg 
har lovet at spørge på udvalget og egen vegne.  
Mange hilsner  
Theresa  
 
Vi har ikke før dækket frivillige teams - kun de vedtægtsmæssige tillidsposter  
(bestyrelsesmedlemmer og POFO-medlem), så jeg er usikker på, hvad vi gør. 
 
Tak Ulla! 
 
Jeg vil blot bemærke, som kommentar til jeres beslutningstagen, at udvalget jo baserer sig på et 
nationalt opdrag (udvikling af den nationale sundhedspolitik, på baggrund af regionale input) og 
dermed ikke "kun" tjener et frivilligt (lokalt) formål :-) 
 
 
Mange hilsner  

Theresa  
 
Kære Ulla, 
 

 

 



Tak for din mail.  
Jeg tager det med til vores næste møde 1/3, hvor vi bl.a. skal beslutte hvordan vi sætter vores 
kampagne-opsparing i spil. Og så vender jeg (eller vores økonomiudvalg) tilbage derefter.  
 
Kh Nilas 
 
 
 
 

 

 


