
 
 
 
 
 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet 11. august 2020.  
 
Mødes afholdtes tirsdag d. 11. august 2020 hos Michael i tidsrummet 19-21. 

1. Valg af dirigent 
Fælles dirigens 

2. Valg af referent 
Christian 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra møde d.24/6 
Godkendt 

5. Birkerød Kulturnat 2020 v/Susie 
Vi deltager ikke i år, da der var latterlig lav interesse for politik sidste år. Næste år er det 
valgår, så der forventer vi dog at deltage.  

6. Sommergruppemøde 29.-30. august v/Christa 
Vi forventer ikke at skulle bidrage men deltager online, evt. som et fælles onlinemøde lokalt, 
hvor vi er koblet på det fysiske sommergruppemøde. 

7. Landsmøde i Odense d.26.-27. september 2020 
Fra bestyrelsen forventer Michael, Susie og Christian at deltage. 

8. Den eksterne fortælling om Alternativets politik v/Christa. 
Vi debatterede et foreløbigt udkast til et dokument, der senere skal behandles af POFO og 
derefter drøftes og vedtages på landsmødet. Vi mener, der er gode takter omkring debatten 
om frihed, men at dokumentet også kræver yderligere bearbejdning. 

9. Intern strategiudvikling, dokument til vedtagelse i POFO v/Christa 
Der er mange gode takter i strategiudviklingsdokumentet, og vi blev inspireret til at tale om 
naturens rettigheder, børns rettigheder samt muligheden for at afholde konferencer i 
folketinget i højere grad, end vi tidligere har gjort. Vi kan bl.a. benytte de fagnetværk, vi så 
småt er gået i gang med at opbygge, til at skabe disse. En rød tråd i dette kunne være at 
lade frihedsbegrebet indgå samt at trække på yderlig faglig ekspertise og lokale erfaringer, 
debattere på nationalt niveau og derefter udnytte disse erfaringer i KRV21 i de enkelte 
kommuner. 

10.Aktiviteter i efteråret jvf. mailkorrespondance v/alle. 
Vi tager debatten via e-post i den næste tid. 

11.KV21-aspiranter 
Intet nyt 

12.KV21-mærkesager 
Udskydes  

13.Meddelelser 
Ingen meddelelser 

14.Eventuelt 
Christian deltog på kandidatudvalgsmøde i storkredsen i går. Her gennemgik udvalget nogle 
retningslinjer for arbejdet med aspiranter og kandidater, som Alternativet Nordjylland har 
udarbejdet og vedtaget. Nordsjælland kunne langt henad vejen adoptere disse retningslinjer 
dog med nogle ændringer. 


