
Referat af Alternativet Storkreds Sjællands ekstraordinære
opstillingsmøde med forkortet varsel den 14. august 2022

Mødet er indkaldt nogle dage for efter de 6 uger som vedtægterne foreskriver.
Medlemmerne på mødet beslutter enstemmigt at der dispenseres herfor.

1. Valg af dirigent
Mariann Hansen er valgt

2. Valg af referent
Cecilie Mejlstrup valgt

3. Valg af stemmetællere
Lene Bjerrum og Peter Kjær Hansen er valgt

4. Valg af lokalforenings repræsentant til Kandidatudvalg
Fra Alternativet Midt- og Vestsjælland er Peter Kjær Hansen, Lene Ezzaaf og Lene Bjerrum
valgt.

Ifølge vedtægterne kan der vælges en repræsentant til kandidatudvalget per opstillingskreds
minus 1 hvilket vil sige at der i kandidatudvalget max kan sidde 6 fra Midt- og Vestsjælland,
1 fra Lolland Falster og 2 fra Sydsjælland.

Yderligere kandidater kan melde sig ved at skrive til storkreds.sjaelland@alternativet.dk
inden på onsdag 17.08.22 kl. 20.00 hvor første møde i kandidatudvalget afholdes på zoom.
Til dette møde deltager kandidater og storkredsens bestyrelse også. Der forslåes
efterfølgende 1 fast ugentligt zoommøder kandidaterne og kandidatudvalget imellem.

5. Valg af FT kandidater
Antal stemmeberettigede på mødet: 11 personer

På valg: Michael Monberg og Liselotte Katarina Rotfeld

Begge vælges som kandidater idet begge modtager tilslutning fra mere end 50% af de
afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.

6. Opstillingsrækkefølge.

Der stemmes om sideordnet versus listeopstilling af kandidater. Sideordnet opstilling er
enstemmigt vedtaget.

Der stemmes om hvorvidt stemmesedlens rækkefølge skal differentieres fra opstillngskreds
til opstillingskreds eller hvorvidt rækkefølgen skal være den samme over hele Storkredsen.
Det vedtages enstemmigt at der skal differentieres på følgende måde:

Lollandkredsen: 1: Ulla Munksgaard, 2. Jan Allan Andersen, 3. Kirsten kock, 4. Liselotte Katarina
Rotfeld 5. Michael Monberg,
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Guldborgsundkredsen: 1: Ulla Munksgaard, 2. Jan Allan Andersen, 3. Kirsten kock, 4. Liselotte
Katarina Rotfeld 5. Michael Monberg,

Vordingborgkredsen: 1. Liselotte Katarina Rotfeld, 2. Jan Allan Andersen, 3. Kirsten kock, 4.
Michael Monberg, 5. Ulla Munksgaard

Næstvedkredsen: 1. Liselotte Katarina Rotfeld, 2. Jan Allan Andersen, 3. Kirsten kock, 4. Michael
Monberg, 5. Ulla Munksgaard

Faxekredsen: 1. Kirsten kock, 2. Jan Allan Andersen, 3. Liselotte Katarina Rotfeld 4. Michael
Monberg, 5. Ulla Munksgaard

Køgekredsen: 1. Michael Monberg, 2. Kirsten Kock 3. Jan Allan Andersen, 4. Liselotte Katarina
Rotfeld, 5. Ulla Munksgaard

Grevekredsen: 1. Liselotte Katarina Rotfeld, 2. Jan Allan Andersen, 3. Kirsten kock, 4. Michael
Monberg, 5. Ulla Munksgaard

Roskildekredsen: 1. Michael Monberg, 2. Liselotte Katarina Rotfeld, 3. Jan Allan Andersen, 4.
Kirsten Kock, 5. Ulla Munksgaard

Holbækkredsen: 1. Michael Monberg, 2. Ulla Munksgaard, 3. Jan Allan Andersen, 4. Kirsten
Kock, 5. Liselotte Katarina Rotfeld

Kalundborgkredsen: 1. Michael Monberg, 2. Liselotte Katarina Rotfeld, 3. Jan Allan Andersen, 4.
Kirsten Kock, 5. Ulla Munksgaard

Ringstedkredsen: 1. Michael Monberg, 2. Liselotte Katarina Rotfeld, 3. Jan Allan Andersen, 4.
Kirsten Kock, 5. Ulla Munksgaard

Slagelsekredsen: 1. Michael Monberg, 2. Liselotte Katarina Rotfeld, 3. Jan Allan Andersen, 4.
Kirsten Kock, 5. Ulla Munksgaard

Det vedtages ved afstemning at Michael Monberg er den primære medie kandidat - med
dette menes at den generelle optrædener i pressen skal der ikke omhandler lokalt stof eller
et stofområde hvor en anden kandidat har spidskompetence er Michael Monberg den som
alle henviser til som mediekontakt.

7. Aktiviteter

1. Valgavis mm. drøftes og kandidaterne er enige om at dette er et godt
tiltag

2. Materiale - ikke drøftet
3. Nogen der mangler jakker - ikke drøftet
4. Facebook annoncering - Michael Monberg tilkendegiver at han gerne vil

hjælpe andre kandidater med at booste deres kampagner på sociale
medier (twitter og facebook)

8. Storkredsens budget for tilskud til kandiater

blev ikke sat tal på men den meget stor del af storkredsens midler.

https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8gekredsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalundborgkredsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Ringstedkredsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Slagelsekredsen


9. Lokalforenings budget

De 3 lokalforeninger opfordres til at skrive til storkredsen hvad de vil bidrage med af
økonomi til FT valget inden på tirsdag d. 16.08 hvor storkreds bestyrelsen afholder møde.

- Anden valgkamp forberedelse. Tales om at alle kan hjælpe kandidaterne med
at kortlægge hvad, hvem man kan trække på, tippe om lokale debatter og
medlemmer melde sig til og prikke andre og høre om de gerne vil hjælpe med
noget praktisk eller bakke op med synlighed til arrangementer under
valgkampen.

- Ønske om @alternativet.dk e-mail - drøftes ikke

- Kandidatudvalg koordination af kandidater til vælgermøder, uddelingssteder
og des lige. Facebook gruppen “Alternative kandidater FV 2022 - 2023”, bliver
primær kommunikations samlepunkt - drøftes ikke.

- Af yderligere opgaver til kandidatudvalget drøftes: Udarbejde geografi og
kompetenceoversigt for kandidaterne. Oversigt over fysiske ‘artefakter’ og
koordinering af brug af disse. Indlevere kandidatlister. Prioritere hvordan
midlerne bruges sammen med kandidaterne. Kommunikationsstrategi (online,
trykte medier, radio, tv mm).

10. Evt.

kandidaterne koordinerer ift. deltagelse i Klimafolkemøde i Middelfart, Folkemøde på Stege,
Lørdag d. 27.08 hos Ulla Munksgaard

Kort drøftelse af valgplakater hvor det fastslås at der ikke er en standard for valgplakater der
skal følges og derfor er der mulighed for at gå kunstnerisk til værks. Ide om ganske få
plakater og Find Holger - find xyz kandidat og vind blomsterfrø eller noget andet. Ide om at
kandidaterne får lavet en digital valgplakat med samme layout.

Med stor beklagelse modtog vi meddelelsen, at Peter Kjær Hansen trækker sit kandidatur til
Folketinget. Peter er fortsat med i Alternativet, og bidrager gerne fortsat, hvor det er muligt.
Tusind tak til Peter for sin hidtidige kæmpeindsats og for, at vi stadig må trække på hans
store kompetence og personlighed.

http://alternativet.dk/

