
Kære du som er interesseret i at opstille som kandidat til enten Politisk Forum, Dialogrådet, 

Hovedbestyrelsen eller Storkredsbestyrelsen. 

Vi beder dig udfylde nedenstående med udgangspunkt i at mødedeltagerne på forhånd kan opnå lidt 

kendskab til dig, såfremt de ikke kender dig på forhånd. Det skal derfor ikke betragtes som en ansøgning, 

men et opstillingsgrundlag. 

På møderne vil du ligeledes få mulighed for at præsentere dig selv kort og besvare eventuelle spørgsmål. 

Du er meget velkommen til at skrive direkte i dette dokument, men lad venligst ikke besvarelsen fylde mere 

end max en A4-side 

● Navn: Lene Ezzaaf 

 

● Lokalkreds: Sydsjælland 

 

● Medlemsnummer: 22900 

 

● Jeg ønsker at opstille som kandidat til Storkredsbestyrelsen (Storkr. vælges på årsmødet – resten på 

opstillingsmødet): 

 

● Til Pofo, HB og Storkreds skal der også vælges suppleant. Angiv om du kun ønsker at opstille som 

suppleant: Som suppleant til POFO 

 

● Fortæl lidt om dig selv: Først da Å var en mulighed fandt jeg det parti, som jeg kunne være aktiv i. 

Det har jeg så været siden, f.eks. som medhjælper for folketingskandidat. 

Tillidsposter: Forperson i Vordingborg, næstforperson og kasserer i Lokalkreds Sydsjælland, 

Storkredsens rep. I POFO. Er fortsat med i flere arbejdsgrupper, og i DSM på Christiansborg.  

Brænder for alle tre bundlinier og de værdier vi står for.  

              Bor i Vordingborg Kommune, hvor jeg har været wingwoman for byrådsmedlem, jeg var opstillet til     

              KV 19, og er med til at arrangere tværpolitisk grundlovsarrangement og er kontaktperson til  

              Folkemøde Møn. 

              Jeg er uddannet socialrådgiver, folkepensionist og arbejder lidt for DST, desuden frivillig, bla. i    

              projekt om udvikling af landdistrikter, en højskole, og har ”adopteret” en flygtningefamilie. 

               

 

● Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag erfaring: 

Nogen skal jo tage sig af det organisatoriske, og det mener jeg i al beskedenhed, at jeg er god til, 

bland andet på grund af mine kompetencer fra 20 års administrativt arbejde i kommunerne, og så 

naturligvis mit kendskab til og viden om Å og vores politik, herunder ny politisk kultur. Og jeg synes, 

at det må være min tur til at give en hånd med.  

 


