
 

 

 
 

Storkreds København 
 

Referat 

 

Dag og tid Den 31. januar 2016 kl.17.00 - 21:00 

Sted  

Fra bestyrelsen deltog Katinka, Kim, Stine, Jens, Tove og Palle  

Afbud Julie og Lia Sofia 

Referent Palle 

 

Dagsorden 1. Check-in - Nilas deltager fra kl. 17:15 

 
2. Orientering om Advisory Board møde d.22.januar 

 
3. Planlægning af Kick-Off møde for medlemmer d.28. februar (med 
deltagelse af Nilas) 
Mål: Brainstorm skal lede til en konkret form og resultere i:  
- Skitse for dagen 
- Bestyrelsens roller (+eksterne roller) 
- Praktik for dagen (Sted, Forplejning, Underholdning) 
- Outcome: Etablering af aktivistgrupper/temaer/arrangementer/initiativer 
- Kommunikation før og efter 
- Koordinering med HB, LS og involvering af KV17, RV17 og FT-kandida-
terne 

 
4. Status på Økonomi (Julie/Palle) 

 
5. Dragør Kommuneforening 
Kommuneforeningen har store udfordringer med at drive foreningen. Hvor-
dan kan storkredsen understøtte, så vi ikke havner i en situation, hvor for-
eningen bliver opløst fordi minimumsvedtægterne ikke bliver fulgt til dørs. 
Situationen er kritisk set med KV17-briller. 

 
6. Evaluering af Kommunalvalg i Københavns Kommuneforening 
Mål: At kvalificere evt. next steps i forhold til at understøtte den nye besty-
relse. 
Ekstra overvejelse vedr. KV17: Skal vi aktivt gøre en indsats for at sikre en 
funktionel koordinationsgruppe bestående af mindst én KV17-koordinator 
fra hver kommuneforening? 

 
7. Orientering om Sundhedsforum og next step. 
Mål: Afklaring på storkredsens rolle fremadrettet og next steps/to do’s 

 
8. Status på Kandidatudvalgsarbejdet 
Mål: Drøftelse af og fælles afklaring om hvordan vi får suppleret kandidat-
udvalget med repræsentanter fra kommuneforeningerne. Drøftelse af pro-
ces for opstilling til regionsrådsvalg og ansvarsfordeling. 

 
9. Kort evaluering af FV-kandidatmødet. 
Mål: Vi skal have gang i forberedelse af beredskab for folketingsvalget. Der 
forventes at vi kan afholde et stort fælles arrangement i storkredsen på an-
den-dagen i et valg for at kickstarte valgkampen. Rolleafklaring med kom-
muneforeningerne/lokalforeningerne bør derfor foretages før valg - da det 
kan være en stor fordel af involvere dem. Det samme gør sig gældende 
mht. koordinering af valgtemaer, plakatophæng, aktivisme osv.  
Afklaring på hvem der løber med den 

 
10. Orientering fra Politisk Forum 
Mål: Nyt fra Politisk Forum - hvad skal kommunikeres videre ud til medlem-
merne og hvordan? 

 



 

11. Udlån af Lia-Sofia 
Vi har fået forespørgsel på udlån af Lia Sofia i KV17-sammenhæng 
Mål: Afklaring om bestyrelsens principielle holdning til dette, principper for 
samme og/eller anbefaling til hvordan udfordringen mht. manglende res-
sourcer gribes an. 
 
 

 
 Kort Pause  -  

 

12. Planlægning af medlemsinddragende ORLA d.14. marts (med del-
tagelse af Nilas) 
Mål: Brainstorm skal lede til en konkret form for arrangementet og resultere 
i:  
- Skitse for dagen 
- Bestyrelsens roller (+eksterne roller) 
- Praktik for dagen (Sted, Forplejning) 
- Drøftelse af konkrete take-aways/kvalificeret output fra dagen 
- Kommunikation før og efter 
- Koordinering med HB og LS jf. igangsatte processer forud for Landsmø-
det 

 
13. Status på kommunikationsprojektet. 

 Hvad er projektets mål? 

 Hvem er projektejer? 

 Erfaring fra første ‘pilot’møde med præsentation af ny 
hjemmeside 24-01-17 

 Hvem kan deltage? 

 Økonomi? 

 Tidsplan? 

 
Evt. 
8.marts status 

 
 

Referat Check-in  
Julie og Lia-Sofia var fraværende 
 
Besøg af Nilas 
Vi fik en god lang drøftelse med Nilas om mange aktuelle emner. Et af 
disse var ‘’Advisory Board’ der havde mødtes den 22. januar. Stine deltog i 
mødet og tog disse noter. Et andet hovedemne var hovedbestyrelsens initi-
ativ “Vores Folkemøde” der planlægges afholdt i ugen op til Grundlovsdag 
den 5. juni. Nilas fortalte om hovedbestyrelsens forventning til at få sat Å 
på dagsordenen over hele landet i denne uge. Vi fortalte om vore planer 
om et ‘folkemøde’ kick-off medlemsmøde den 28. februar iÅbenrå, hvor det 
er vores håb, at få sat gang i etablering af aktivistgrupper / temaer / arran-
gementer / initiativer - alt i samarbejde med kommune- og bydelsforenin-
ger, og ikke mindst alle kredsens kandidater til folketing, regionsråd og 
kommunalbestyrelser. 
Vi fortalte om vore planer om et medlemsmøde om visioner og mål for ud-
viklingen af Alternativets landsorganisation. Det er planen, at medlems-
mødet afholdes i god tid inden landsmødet den 27. og 28. maj.  
 
Dragør Kommuneforening 
Kommuneforeningen har store udfordringer med at drive foreningen. Hvor-
dan kan storkredsen understøtte, så vi ikke havner i en situation, hvor for-
eningen bliver opløst fordi minimumsvedtægterne ikke bliver fulgt til dørs. 
Vi følger op på næste bestyrelsesmøde om 14 dage. 
 
Orientering om Sundhedsforum og next step. 
Sundhedsudvalget er gået i gang med arbejdet. Arbejdsgrupper er nedsat 
og interesserede medlemmer har tilmeldt sig arbejdet. Palle er i dialog med 
kollegaerne i Kbh Omegn og i Nordsjælland om etablering af en formel 
samarbejdsorganisation. 

https://docs.google.com/a/alternativet.dk/document/d/1ftyzbjPV-p7gxPxvNm07C9Tz84h41ubAdVpPTizAW8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/alternativet.dk/document/d/1ftyzbjPV-p7gxPxvNm07C9Tz84h41ubAdVpPTizAW8A/edit?usp=sharing


 

 
Status på Kandidatudvalgsarbejdet 
Jf. vore vedtægters § 12 skal vort kandidatudvalg sammensættes således:  
“Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver 
kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsens bestyrelse. Hvis 
en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige 
medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommunefor-
eningen minus én. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidat-
udvalget.” 
På sidste bestyrelsesmøde udpegedes Katinka, Tove og Palle som stor-
kredsens repræsentanter i udvalget. 
Hvis alle kommuneforeninger ønsker at lade sig repræsentere maksimalt i 
udvalget vil dette på 14 medlemmer: 1 fra hhv. Dragør, Frederiksberg og 
Tårnby. 8 fra København og 3 fra storkredsen. Vi følger op på næste besty-
relsesmøde. 
 
Kort evaluering af FV-kandidatmødet. 
Mødet den 23-01 var første møde mellem storkredsen og kredsens folke-
tingskandidater. Syv kandidater (Rolf, Jan, Franciska, Henrik, Torben, Uffe 
og Charlotte) deltog. Uffe fortalte om erfaringerne fra FV15 og anbefalede 
at storkredsen tager kontakt til Daniel Haugberg i Politisk Sekretariat. Da-
niel var ansvarlig for den nationale Å-kampagne op ved FV15. 
Kandidaterne mødes internt på Den Grønne Gang 27-02 hvor det aftales, 
om et næste møde mellem kandidaterne og storkredsen den 14-03 skal af-
holdes som reserveret, eller skydes til et senere tidspunkt. 
 
Orientering fra Politisk Forum 
Jens fortalte om et meget godt møde der netop var blevet afholdt i weeken-
den 28 og 29-01. 
 
Udlån af Lia-Sofia 
Vi har fået forespørgsel på udlån af Lia Sofia i KV17-sammenhæng. Lia-
Sofia er ansat 12 timer ugentligt, og starter 01-02 kandidatuddannelse på 
RUC. Lia-Sofias timer som ansat er fuldt disponeret, hvorfor det ikke er 
muligt at imødekomme et ønske om udlån  
 

 
Status på kommunikationsprojektet. 
Projektet handler om at finde frivillige, der har lyst til at blive en del af stor-
kredsens kommunikations- team. Teamet ledes af Lia-Sofia.  
Kommunikationsteamet skal varetage opgaver inden for  disse fire plat-
forme: 
- Nyhedsbrev (Den lille skarpe) 
- Hjemmeside opdatering 
- Facebookside (Alternativet - Storkreds København) 
- Annoncer (frivilligjob.dk, projektfrivillig.dk m.m.) 
Der blev afholdt et første møde for interesserede 24-01. Dette møde, hvor 
også landssekretariatet skulle præsentere jomfruudgaven af Ås nye hjem-
meside, blev desværre forstyrret af tekniske problemer, med netop den nye 
hjemmeside. 
Der følges op på projektet næste møde. 
 
Evt. 
8.marts status 

 

Datoer for næste be-
styrelsesmøder 

Den 28. februar kl. 17:00 + kick off møde 
Den 14. marts kl. 17:00 
Den 28. marts kl. 17:00 

 


