
REFERAT - Ekstraordinært årsmøde i Alternativet København 
30.11.2019


Antal fremmødte : 30  stemmeberettigede 


Dagsorden 
10:00 10:15 Baggrund for bestyrelsens forslag

10:30 Forslag 1A, 1B, 1C (Overordnede principper)

10:45 Forslag 1D, 1E, 1F (Kandidatvalg og medlemsinddragelse)

11:30 Forslag 2 og 3 (Krav til kandidater)

12:00 Frokostpause

12:45 Forslag 4, 5 og 6 (Støtte til kandidater og frihed til kandidater)

13:30 Forslag 7 (Valgplakater)

14:00 Forslag 8 og 9 (Sociale medier og presse)

14:15 Forslag 10, 11 og 12 (Frivillige)

14:40 Hvad sker der herfra?


Velkomst, valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Matthew bød velkommen.

Valgt som dirigent: Kristian Johnsen 

Valgt som referent: Ane Jette Thomsen 

Valgt som stemmetællere: Helene Udsen og Stine Skott


Baggrund for bestyrelsens forslag:

Med baggrund i evalueringen af hele forløbet op til sidste BR valg har bestyrelsen valgt at 
udarbejde følgende retningslinier/principper for, hvordan forløbet skal være til BR i 2021.

Det er vigtigt for bestyrelsen at få skabt nogle rammer, der sikre ro om processen fra nu af 
og til til BR-valget i 2021.Det er vigtigt at understrege, at det er retningslinjer og 
principper, som der kan arbejdes videre på. Der skal ikke stilles ændringsforslag til 
forslagene, men bestyrelsen vil samle de kommentarer op, som vil komme og lade dem 
indgå i det videre arbejde.


Det er udelukkende retningslinjer for en organisatoriske ramme, som arbejdet skal foregå 
under og altså ikke retningslinjer for det politiske valggrundlag.  


Forslagene tager udgangspunkt i evalueringens vigtigste fokuspunkter:

• påbegynde planlægningen af processen i god tid

• at rammerne for valg af kandidater m.m. er besluttet og kendt i god tid 

• at give bestyrelsen mandat til at være hovedansvarlig for processen og arbejdet op til 

BR-valget 

• at organisere det frivillige arbejde således at bestyrelsen er hovedansvarlig og 

koordinerende.


1.




Forslag 1A, 1B, 1C  - Overordnede principper  

Forslag 1A   
Bestyrelsen for kommuneforeningen har det overordnede ansvar for den organisatoriske 
del af valgkampen, herunder aspirantforløb og uddannelse af kandidater, 
valgkampsstrategi (det organisatoriske) , pressekontakter, de fælles spilleregler for 
aspiranter og kandidater, koordination af frivillige hjælpere, fordeling af fælles 
debatmøder, pressekontakt og kampagner digitalt og på de sociale medier, 
gennemførelse af gadeevents og andre aktiviteter i det offentlige rum, økonomi, herunder 
fundraising. Bestyrelsesmedlemmerne er neutrale ift kandidaterne og kan ikke deltage i 
kampagner for nogen enkelt kandidat. Dog har spidskandidaten i sagens natur en særlig 
status.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• der kan komme flere emner til forslaget hen af vejen, men formålet at at give 

bestyrelsen ansvaret for at få placeret skinnerne til forløbet op til BR-valget.

• spidskandidaten har en særlig position, som også er fremført i vedtægterne

• udviklingen af det politiske valgprogram er ikke påbegyndt endnu. Dette arbejde skal 

BR-repræsentanterne udarbejde sammen med kandidatgruppen.

• det politiske grundlag skal godkendes på et kommende årsmøde


Kommentarer fra salen:

Der står af BR-repræsentanten skal udarbejde politikken  - skal LU erne ikke med i det 
arbejde? 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 1B 
Bestyrelsen for kommuneforeningen samarbejder med storkreds København og de andre 
af storkredsens kommuneforeninger om opgaver, der er fælles for kommunerne.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 1C 
Bestyrelsen for kommuneforeningen indkalder ved en åben proces frivillige til at deltage i 
konkrete valgkampsaktiviteter og udpeger koordinatorer for de enkelte grupper. 
Grupperne arbejder under ansvar over for kommuneforeningen.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• erfaringen er at det er vigtigt at bestyrelsen har det overordene ansvar og at alle der er 

involveret i arbejdet er bekendt med dette. 

• bestyrelsen synes, at det er hensigtsmæssigt at udpege en koordinator for hver af de 

frivillige grupper, der nedsættes med det formål at koordinatorerne løbende mødes 
med bestyrelsen undervejs. 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.




Forslag 1D, 1E, 1F - Kandidatvalg og medlemsinddragelse 

Forslag 1D 
Bestyrelsen for kommuneforeningen indkalder ved en åben proces i begyndelsen af 2020 
interesserede til at melde sig som kandidataspiranter. Der gennemføres et aspirantforløb, 
som skal være afsluttet inden sommerferien 2020. Der indkaldes til ekstraordinært 
årsmøde i efteråret 2020, hvor der foretages 2 valghandlinger umiddelbart efter hinanden: 

1. kandidatvalg: Der vælges op til 18 kandidater. De 15 med højest stemmetal er 
kandidater, de 3 øvrige er suppleanter. 

2. spidskandidatvalg: Der vælges en spidskandidat blandt de af de valgte kandidater, der 
er opstillet som sådan. Valgt er den, blandt de opstillede og valgte kandidater, der får flest 
stemmer. Suppleanterne rykker automatisk op som kandidat efter stemmetal, hvis én eller 
flere kandidater trækker sig inden valget.


Bestyrelsens yderligere kommentarer: 

• når man er valgt som kandidat skal kandidaten spørges efterfølgende om 

vedkommende ønsker at kommer i spil som spidskandidat - hvorefter der foretages et 
valg af en spidskandidat.


• Der står i vedtægterne, at der kan vælges op til 18 kandidater - hvis der skal vælges 
flere skal der være en vedtægts ændring


Kommentarer fra salen:


Tror ikke at man kan have en ramme for hvor mange aspiranter man vil have, da man ikke 
kan udelukke kandidater, der ønsker at stille op på forhånd.  

Er 18 kandidater nok - hvis det besluttes at de kandidater, der ikke bliver valgt til BR i 
stedet indgår som Alternatives repræsentant i LU 

De 2 sidste linjer i forslaget burde rykkes op og placeres i forbindelse med de to linjer om 
1. kandidatvalg. 

Det er vigtigt med to valg, da alle herunder  - også kandidaterne  - skal kunne stemme på 
en spidskandidat 

Det er vigtigt med to valgrunder og at alle, der vælger at være kandidat, på forhånd har 
taget stilling til, hvorvidt de ønsker at være spidskandidat. Det er vigtigt med gennem-
sigtighed og at proceduren er kendt 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 1E 
Sideordnet opstilling vælges, dvs kandidaterne er valgt efter personligt stemmetal. På 
stemmesedlen anføres kandidaterne i rækkefølge efter det stemmetal, de har opnået på 
valgmødet. Dog skal de to øverste på stemmesedlen være af hver sit køn, sådan at 
spidskandidaten er nr. 1, mens nr 2 er den kandidat af det modsatte køn, som har flest 
stemmer.


Forslag om at skrive “af forskellige køn” i stedet for “en af det andet køn”. 
3. 



Af andet køn med flest stemmer - er det ikke bare det?  

Enig i at der skal fremgå forskellige køn, men er der nu tale om flere køn, hvordan gør vi 
det så, hvis der er flere, der stilles op. Flere identiteter i spil?


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 1F 
Kommuneforeningen orienterer løbende undervejs i hele processen medlemmerne af 
Alternativet København om forløbet af valgkampen, både i nyhedsbreve til alle 
medlemmer og på medlemsmøder.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 2 og 3 - Krav til kandidater 

Forslag 2  
Kandidater til valg til Borgerrepræsentationen, som ønsker at opstille for Alternativet, skal 
skriftligt forpligte sig til at overholde Alternativets politik, værdier og debatdogmer og til at 
samarbejde med de andre kandidater, herunder spidskandidaten, og med 
kommuneforeningen under valgkampen. Kandidaterne arbejder som team i forbindelse 
med events i det offentlige rum, pressekampagner og debatmøder og skal så vidt muligt 
deltage i fælles koordineringsmøder med de andre kandidater.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 3 
Kandidater som ikke overholder punkt 2 indkaldes til samtale med kommuneforeningens 
bestyrelse. På mødet søges eventuelle uoverensstemmelser løst i mindelighed. Lykkes 
det ikke, kan kommuneforeningen efter enstemmig beslutning i bestyrelsen indstille en 
kandidat til eksklusion efter partiets vedtægter.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• en kandidat erklæring skal indgås før et kandidatur forløb påbegyndes. 

• det er vigtigt, at man har man gjort sig helt klart, hvad det betyder at stille op, hvilke 

krav der stilles og hvilke muligheder, der er for at blive understøttet.4.

• når der er besluttet et politisk valgprogram betyder det, at det er dette grundlag, man 

går til valg på, men det udelukker jo ikke, at man ikke også kan have sine egne mærke-
sager, som en del af sin valgkamp. 


• det er partiets vedtægter der gør, at eksklusion er den eneste mulighed, hvis en 
kandidat modarbejder eller ikke efterlever det, der skriftligt er aftalt mellem bestyrelse 
og kandidat og forsøg på enighed ikke er opnået


• man kan ikke bare “nøjes” med at fjerne en kandidat.

• der er 3 suppleanter til de valgte kandidater, der kan træde ind, hvis en kandidat   

fraflytter kommunen, trækker sig eller bliver ekskluderet. 

•
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 


4



 Forslag 4, 5 og 6 - Støtte til kandidater og frihed til kandidater  

Forslag 4 
Kommuneforeningen støtter kandidaterne som team med uddannelse, debattræning, en 
fair andel af de fælles debatmøder, i forbindelse med pressehåndtering og kampagner på 
de sociale medier. Der kan stilles ekstra ressourcer til rådighed for spidskandidaten i 
forbindelse med pressekampagner o.l.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• som det ses af forslagene er der både krav og rettigheder til kandidaterne og der kan 

komme flere ting til hen af vejen. 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 5 
Kommuneforeningen holder tæt kontakt med kandidaterne og indkalder til fællesmøder 
for alle kandidater forud for og under valgkampen.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 6 
Kandidaterne kan modtage personlig økonomisk støtte til deres valgkamp, ligesom de 
kan etablere egne kampagneteams. De personlige valgkampagner skal respektere den 
fælles valgkampstrategi.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• de debatmøder, der kommer ind til bestyrelsen og som er åbne, vil blive fordelt blandt 

alle kandidater. Handler det om et debatmøde med hovedfokus på et særligt politisk 
område vil der blive taget hensyn til, hvem der har særlig viden om dette.


• der skal indberettes til bestyrelsen, hvilke støttebidrag der ydes til de enkelte 
kandidater. 


Kommentarer fra salen:


Der skal ikke være lighed mellem kandidaters deltagelse i debatmøder 

Hvis en kandidat bliver kontaktet personligt i forhold til deltagelse i et debatmøde skal 
dette så meldes ind til bestyrelsen? 

Bestyrelsen:  
Det vil være en god ide, men det har vi ikke taget stilling til endnu.  

Der skal indskrives, at det er hele gruppen af kandidater, der tænkes ind i pressestrategien 
og ikke kun spidskandidaten. 

Man kan i Alternativet godt blive retfærdigheds søgende.  Men nogen gange kan det være 
nødvendigt at sende de kandidater, der tegner partiet på den bedste måde. Men det er en 
super svær balance. Derfor er det vigtigt, at det er bestyrelsen, der styrer og fordeler 
debatmøder o.l. 

5. 



Det er også vigtigt, at bestyrelsen får alle debatmøder annonceret med henblik på at få 
medlemmer til at deltage i møderne og dermed bakke vores kandidater op.  

Der er to grupper, der pt arbejder med, hvordan den enkelte kandidats støttebidrag skal 
takles med henblik på at få udarbejdet nogle fælles regler. 

Er det tydeligt nok at i forslag 6, at den enkelte kandidat kan modtage økonomisk støtte? 

 Forslaget med vedtaget med 28 stemmer for - ingen imod og 2 blanke. 

Forslag 7 - Valgplakater 

Forslag 7A 
I forbindelse med valgkampen 2021 vil Alternativet København markere sin klima- og 
miljøpolitik ved ikke at opsætte valgplakater. I stedet skal kandidaterne være synlige ved 
gadeevents, digitalt og på sociale medier, ved uddeling af miljøvenlige 
kampagnematerialer og andet. Beslutningen gøres til et tema i valgkampen. 


Forslag 7B 
I forbindelse med valgkampen 2021 vil Alternativet København markere sin klima- og 
miljøpolitik ved kun at opsætte unikke og bæredygtige valgplakater.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• under et evaluerings møde blev det drøftet, hvorvidt vi forsat skal have valgplakater. Da 

dette er en stor beslutning udarbejdede vi de to forskellige forslag.


Kommentarer fra salen:


Valgplakaterne flytter ikke stemmer mellem partierne, men kun mellem kandidaterne. 

Går ind for at stryge valgplakater - tror på at det vil give presse, og at vi kan vinde på det. 

BR-gruppen vil udarbejde et forslag til BR om, at alle partier skal undlade valgplakater, 
men at kommunen i stedet stiller 12 pladser med et valgtelt til rådighed for partierne. Hvis 
vi ikke kan få ovennævnte vedtaget er vi nød til at sætte valgtplakater op, da valgplakater 
har effekt i forhold til at folk ved, hvem man er. 
Det er jo ikke sådan, at det pr automatik er dem, der har flest plakater, der kommer ind. 

Vi er det parti, der skal starte med at droppe valgplakaterne. 

Vi kan ikke i forhold til vores stemmeprocent satse på at droppe valgplakaterne, da jeg tror 
at de virker.  Det er for stort et sats at tage på nuværende tidspunkt - vi må vente til vi har 
politisk kapital nok. 
Vi skal som politiske valgte stille forslag om både det ene og andet i forlængede af vores 
politik - men bliver det ikke vedtaget, bliver vi nød til at indgå i de principper, der er for 
overhovedet at kunne være med. 

7. 



Vi kan lave pressehistorien i det øjeblik vi stille forslaget i stedet. Men vi kan nøjes med 
kandidat valgplakater, da jeg synes, det er strategisk vigtigt at være synlig. 
Det er en fordel også at have mange personlige stemmer, når man sidder i BR. 

Jeg går ind for forslag 7B med de unikke og bæredygtige plakater - men fornuftigt at 
sætte et øvre loft for hvor mange. Måske vi kun skal have parti valgplakater i lighed med 
Enhedslisten. Jeg er i tvivl om, hvad de personlige stemmer gør - jeg tror, at det handler 
om, hvem der står øverst på listen. Man skal ikke underkende, at det kan være en 
fællesskabende oplevelse at sætte plakater op. 

Går ind for både parti- og personlige plakater dog med et max antal. 
Er det ikke problematisk at stille forslag i BR om ingen plakater, hvis I mener at det ikke vil 
blive vedtaget og vi så alligevel gå ud og hænge plakater op. 

Sammenligner med de firma, der holdt sig fra Black Friday - de taber nu, men vinder på 
sigt. Vi skal handle nu og ikke sætte plakater op.  

Taler for at vi ikke sætter plakater op og i stedet tro på at vores politik er stærk nok til vi går 
alene. Vi skal vælge at bruge vores økonomi på noget langt mere fornuftigt  end 
valgplakater. 

Vi ved ikke, hvad der har givet de høje personlige stemmetal. 

Plakater kan sagens genbruges og det kan også gøres til en pressehistorie. 

Vigtigt at vi gør det vi siger og det er nu, vi skal handle med henblik på den lange bane. 

Er det i Alternatives interesse at lave kampagne på Facebook  med udgangspunkt i hvilke 
problematikker, der også er forbundet med Facebook. Er dette bedre end valgplakater - 
Dette kan også diskuteres. 

Vi skal være anderledes og mere kreative. Men undlade valgplakater kan blive udlagt som 
symbolpolitik og plakaterne er ikke så CO2 udledende, som vi tror. 

	 	 	 	 	 	  

Forslag 7A og forslag 7B blev trukket af bestyrelsen med henblik på videre drøftelse inden 
endelig stillingtagen på et senere besluttende møde. 

Forslag 8 og 9 - Sociale medier og presse 

Forslag 8 
Kommuneforeningen står for den generelle information og kampagne digitalt og på 
sociale medier samt i den skrevne presse. Kommuneforeningen bistår kandidaterne med 
håndtering af kampagner digitalt og på sociale medier.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• det handler igen om det fælles/generelle og at den enkelte kandidat kan fremføre 

personlige mærkesager. Igen handler det om at slå princippet fast - da det politiske 
indholdet slet ikke er præciseret på nuværende tidspunkt.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
8.




Forslag 9 
Kommuneforeningen uddanner og vejleder kandidater i håndtering af sociale medier og 
presse, ligesom kommuneforeningen giver aspiranter og kandidater debattræning.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 10, 11 og 12 - Frivillige 

Forslag 10 
I god tid inden valgkampens start indkalder kommuneforeningen til opstartsmøde for 
frivilliggrupper for de organisatoriske opgaver, som skal løses i forbindelse med events, 
debatmøder, kampagner mm. Hver gruppe skal have en tovholder, som er i løbende 
kontakt med kommuneforeningen og de andre frivilliggrupper. Grupperne arbejder for alle 
kandidater og efter mandat fra kommuneforeningen.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Forslag 11 
De politikudviklende frivilliggrupper arbejder sammen med borgerrepræsentanterne og 
kandidaterne i øvrigt. Møderne serviceres af kommuneforeningen, men 
bestyrelsesmedlemmerne kan ikke deltage aktivt i gruppernes arbejde. Der skal 
udarbejdes en tidsplan for politikudviklingen, sådan at et årsmøde kan vedtage 
politikoplægget i god tid inden valget.


Bestyrelsens yderligere kommentarer:

• ovennævnte kræver rigtig mange frivillige, som kan bindes op på fælles tiltag for alle 

kandidater. Dette er også et forsøg på at undgå dobbeltarbejde. Intentionen er at alle 
ved, hvad der foregår. 


Kommentarer fra salen:


Indskriv også LU er i forslaget. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget                                                                                 

Forslag 12 
Kommuneforeningen informerer de frivillige om hovedpunkter i Alternativets politik. Dem 
kan de have i baghånden, når de møder borgerne i det offentlige rum.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Yderligere kommentarer fra salen:


Gør opmærksom på at det er vigtigt, at det fremgår, at man ikke kan stemme til personvalg 
via en fuldmagt, som der står nævnt i bestyrelsens motivation for forslagene. 

Det er kun ved fysisk fremmøde at et medlem kan stemme ved personvalg 
9.




ad pkt. 9   Hvad sker der herfra? 

Den kommende bestyrelse skal stå i spidsen for at efterleve de retningslinjer og 
principper, vi lige har vedtaget. 


Kommende møder:

3.12. 

På mødet med bestyrelsen, LU og BR medlemmer vil  POFO deltage og fortælle om de 
politiske sigtepunkter.


12.12.

Cafe med info om, hvordan man finder rundt på Alternativets digitale flader.


17.12.

Julefrokost kl. 17-19.30 hvor bl.a. Rasmus Nordkvist kommer og fortæller om arbejdet i 
folketinget. 


1.2. 2020

Ordinært årsmøde


Efterfølgende skal arbejdet igangsættes med organisering af frivillige og planlægning af 
aspirantforløb. 

	 

Mattew afsluttede med at sige tak for en god debat, tak til dirigent, referent, stemmetæller 
og tak til Lisbeth, Bodil og Finn som har stået for arbejdet med at udvikle dagens forslag. 


den 30.11.2019


dirigent Kristian Johnsen 	 	 	 	 	          referent Ane Jette Thomsen
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