
Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Alternativet Lokalafdeling Svendborg, mandag d. 

6/2-2017 kl. 18.30 – Hos Tobias på Kærvej 6D, 5762 Vester Skerninge. 

 

1. Kort uformel snak og ros (maks. 1 min. pr. deltager)  

2. Et interessant oplæg (Kamille) (5 min.) 

- Kamille holder oplæg om en bog i mødeledelse.  

- Heri pointerer hun at punkter på dagsordenen er vigtige. Et punkt som 

indkomne forslag eller evt. skal formindskes da folk skal have en tillid til at 

det som der står på dagsordenen er det som der bliver diskuteret. 

- Ligeledes at store medlemsmøder helst skal dirigeres af en der kommer 

udefra.  

3. Godkendelse af referat fra forrige møde 

- Referatet er godkendt.  

4. Næste mødedato, valg af mødeleder 

- Mandag d. 20/2 hos Lars i den selvforsynende landsby, Højgårdsvej 27. 

5762, Vester Skerninge.  

- Kåre er mødeleder.  

5. Orientering fra forperson/næstforperson og kasserer 

- Kåre orienterer om at han og Kasper krebs har kontaktet havldelen af 

medlemmerne indtil nu, om en opdatering om AlleOs og for at prøve at få 

folk mere engageret, der har været god stemning.  

- Ombudsråddet har holdt deres første møde. De prøver at skabe en 

åbenhed så folk kan komme med deres betragtninger undervejs i de sager 

de behandler, undtaget personfølsomme sager. Kåre skriver en tekst til 

nyhedsbrevet om ombudsråddet.  

- Kasseren orienterer om at vi får 8800 kr. fra storkredsen.  

- Vi fik 385 kr. i donationer til opstillingsmødet.  

6. Orientering fra arbejdsgrupper og andre 

- Der orienteres fra kandidaterne at de afholder møder jævnligt for at 

planlægge valgkampen.  

- Kv17 udvalget – Kigger opstillingsgrundlagene igennem og afleverer dem til 

storkredsene.  

7. Indkomne forslag 

- Intet 

8. Evaluering af aktivismedagen 



- Der var problemer med at folk der havde sagt de ville være frivillige ikke 

kunne deltage i sidste ende.  

- Karl-Magnus pointerer at problemet med frivillige er generelt. Og vi skal 

være forberedte på at de ikke kommer.  

- Pavia kommenterer at der manglede konkretiseringer for de frivillige. 

- Kamille pointerer at de frivillige skal indkaldes til et møde inden arr. Sådan 

at de er inddraget inden at der skal arbejdes.  

o Det var godt at der var introducering til alle folk. Men at der derefter 

manglede en samling og opfølgning på det folk havde sagt fra 

starten af.  

o Dejligt at der var så god stemning.  

- Kåre: 

o Bestyrelsen skal være bedre til at være inde over forskellige 

projekter, så at vi har styr på hvad der sker og hvordan 

arbejdspresset er på projekterne.  

o De frivillige er vores arbejdsredskab, vi er nødt til at finde metoder 

for at de kan fastholdes til de løfter de giver. Vi er nødt til at 

indetænke en process fra starten af et projekt.  

- Spørgsmål om hvorvidt præsentationsmøde og aktivismedag skulle kobles. 

o God ide at koble tingene sammen, det skal bare være tydeliggjort. At 

man ikke skal deltage i begge dele. Spillover er godt. Men holde det 

adskilt.  

o Reklamen skulle være mere tydelig i forhold til at det var to 

arrangementer. Holde det adskilt, men mulig forlængelse.  

- Der var forvirring internt i grupperne der ikke var klar over hvad der 

præcist skulle laves.  

- Der skal skrives ud til grupperne for at få samling på hvad der skal laves 

fremover. Her gælder det især tovholderne.  

- Det kunne være rart med en oversigt over deltagerne i de forskellige 

grupper så man ved hvem man skal kontakte.  

- Vi skal passe på med at bruge ord ikke alle forstår. Da ikke alle er inde i den 

politiske/alternative jargon.  

- Der var for mange mulige gruppeforslag. Det var uoverskueligt.  

- Det var svært at arbejde selvstændigt ude i grupperne.  

- det skal muligvis være medbringer selv mad.  

9. Aktivismecaféer 



- Vi vil gerne lave nogle uformelle cafemøder.  

- Kåre, Kamille, Freja er med i en arbejdsgruppe.  

10.Hjemmesideansvarlig 

- Der bliver lavet ny hjemmeside, som vi snart får adgang til at kunne lave. Vi 

får vores egen hjemmeside. Med profilsider, blogs, etc. alt hvad vi kunne 

ønske os.  

- Der er brug for at en person kan lave den og som er teknisk ansvarlig for at 

det laves.  

- Vi skal have en teknisk ansvarlig.  

- Kåre får mandat til at finde et medlem med hjemmesidekompetencer, som 

kan blive teknisk geni for os.   

11.Valgforbund 

- Karl-Magnus orienterer om teknisk valgforbund. 

- Da vi stadig er i gang med forhandlingerne kan selve 

forhandlingsgrundlaget og parterne ikke offentliggøres i vores offentlige 

referat, før vi har et konkret forslag. Ønsker du/i derimod et større 

kendskab til de igangværende forhandlinger er du velkommen til at 

kontakte bestyrelsen.  

- Bestyrelsens mandat til Karl-Magnus og Nikolaj Amstrup om at forhandle 

på vores vegne fortsætter.  

- Separat punkt til næste møde omhandlende vores politik om integration.  

12.Kandidatsamarbejde 

- Der skal være en politikudvikling som kandidaterne ønsker at bestyrelsen 

er med inde over.  

- Der ønskes en forebyggende snak om hvad der sker hvis kandidaterne er 

uenige internt eller andet. Har bestyrelsen besluttende myndighed, stilles 

gruppen fri? Det er spørgsmål som er gode at der tages stilling til.  

- Der skal tages et punkt om lokale op til næste møde. Alle rådes til at 

komme med idéer til hvordan man evt. kan både bruge det, og evt. 

sponsorere.  

13.Budget 

14.Eventuelt 

- En fest for tillidsvalgte i Alternativet Svendborg foreslås af Kåre.  

o Kamille og Ditte Arrangerer.  

- Vintertræf for de sydfynske afdelinger. Evt. en fest. Kåre spørger de andre om 

de kan arrangere det.  



- Evaluering af opstillingsmødet skal på som punkt til næste møde.  

- De to første uger af Juli er der workcamp i den selvforsynende landsby hvor 

mellemfolkeligt samvirke kommer og bygger noget, vi kan være med.  

 

Mødet afsluttes kl. 21.15 
 

 


