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Jeg stiller op til bestyrelsen i storkreds KBH.
For tiden studerer jeg HA(fil) (økonomi & filosofi) på CBS; Et studie, jeg er rigtig glad for.

Jeg har lavet en del forskellige ting i Å siden jeg meldte mig ind i 2015 og hurtigt blev et
aktivt medlem. Jeg var med til at lave UngeNetværket og dermed mange aktiviteter;
intro-møder, folkemøde og meget andet. Alternativets Sommerhøjskole var også en stor
fornøjelse at starte op og køre i et par år. Og da det blev kommunalvalg i 2017 var jeg først
en del af ‘styregruppen’, og da den blev nedlagt fortsatte jeg i stedet som kampagneleder for
Troels Chr. Jakobsen.

Det er altså mange forskellige erfaringer fra Alternativet, jeg har med mig og som jeg tænker,
at kunne bruge i bestyrelsen. Jeg har ikke siddet i en bestyrelse før i Alternativet, men har,
som I kan læse mest været aktiv med at arrangere ting. Derfor vil det ikke være den store
bestyrelseserfaring, I vælger ind, hvis I gør, men en hel del erfaring fra at være frivillig.

De seneste år har jeg ikke været meget aktiv, fordi jeg har haft noget slem angst, som, selv
om det stadig fylder, er blevet mindre. Jeg håber derfor, at være klar til, at være aktiv igen,
på trods af en dum angst, der muntrer sig med at plage. Derfor vil jeg heller ikke kunne
starte op på fuld styrke, som nogle af jer måske kan huske, jeg var på før i tiden.

Jeg er for nyligt også blevet en del af Troels Chr. Jakobsens sparringsgruppe vedrørende
hans arbejde i borgerrepræsentationen – jeg er altså allerede så småt gået igang med at
være aktivt medlem igen.

Jeg håber, I vil overveje mig som bestyrelsesmedlem og vurdere, om I ønsker mig, som en
af dem, der repræsenterer jer i bestyrelsen.


