
 

Kære aspirant                                                                                            2022/2023 

Herunder finder du opstillingsgrundlaget, som du bedes downloade (!) og udfylde, hvis du ønsker at stille 

op som folketingskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har været kandidat. 

Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 25-07-22 kl. 23:00. 

Du skal efter nærmere aftale kunne stille dig til rådighed til en digital spørgetime sammen med andre 

aspiranter inden opstillingsmødet. Mere om dette når du melder dit kandidatur. Yderligere beder vi dig om 

at lave en opstillingsvideo på max 2 minutter (samme deadlinesom opstillingsgrundlaget). Det er en god idé 

at sikre dig at lyden er i orden på videoen.  

Hvis du vælger at stille op som folketingskandidat nu, er det dog vigtigt, at du ønsker at bidrage aktivt med 

dit kandidatur.  

Opstillingsgrundlaget består af 4 dele: 

Del 1 - Udfyld venligst dine stamdata på arket.  

Del 2 - skriv en motiveret opstilling - Opstillingen må højst fylde 1,5 normalside og den udsendes til 

medlemmerne 14 dage før opstillingsmødet. 

Del 3 - Du bedes vedlægge et CV med oplysninger om din udvalgte/relevante erfaring og kompetencer.  

Del 4- Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 

indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til kandidatfeltets mangfoldighed. Der kan 

være lidt forskel på vinklen afhængig af om du opstiller som folketings - eller regionsrådskandidat.  

Vi glæder os til at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland 

Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x): 

Folketing 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Michael Monberg 

Alder: 44 

Adresse: Kirkebjergvej 2, 4623 Lille Skensved 

Mail: michael.monberg@alternativet.dk / monberg2000@gmail.com  

Telefonnummer: 21788810 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk
mailto:michael.monberg@alternativet.dk
mailto:monberg2000@gmail.com


 

Lokalkreds: Sjælland 

Indmeldelse: marts 2022 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: https://www.facebook.com/michael.monberg.3/ 

Twitter: https://twitter.com/mmonberg 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelmonberg/ 

Instagram: https://www.instagram.com/michaelmonberg/ 

Andre sociale medier: 

 

Del 2 

Her kan du skrive din motiverede opstilling. Max 1,5 normalside. Beskriv gerne dine visioner for Alternativet 

og dit kandidatur, og fremhæv gerne relevante erfaringer. 

Motiveret opstilling: 

Alternativet MÅ bestå. Partiet har været en inspiration for så mange med politikerlede og visioner der ikke 

kunne rummes af de andre traditionelle partier. At turde tale om livet som andet end job og materielle 

goder var for mig en kæmpe inspiration. Og var grunden til at jeg har stemt Å ved hvert folketingsvalg.  

Jeg er overbevist om at Alternativet også har meget at byde på for fremtiden. Kernen af ordentlighed og 

ansvar stortrives stadig og der er om noget også brug for Alternativets røst både når det gælder klima, 

miljø, unge, natur – ja hele det levede liv.  

Jeg vælger at stille op for Alternativet fordi jeg vil støtte op om et parti der favner min brede ideologi. Jeg 

finder mig selv repræsenteret både i de sager jeg ved noget om, f.eks. klima, men også i de emner der er 

nye for mig og som jeg finder det så vigtigt at nogen tager op. Her har den seneste kampagne om en 

forvaltningsdomstol åbnet mine øjne for et område jeg ikke har haft fokus på tidligere. Og ikke bare taler vi 

familiernes sag, nej vi tager ud og interviewer dem og formidler deres udfordringer.  

Vi er der hvor det gør ondt og vi fører sagerne til tinge. Det vil jeg gerne være med til. For der er nok at tage 

fat på derude.  

Som ordfører har jeg allerede valgt det område der har mit hovedfokus; dyrenes trivsel. Det er dog et 

område der har tråde ud i afsindigt meget af alt det vi mennesker laver, lige fra etik, over klima og miljø, til 

sundhed, fødevarer, handel, fattigdom, havvand, drikkevand og talrige andre områder. Derfor kan jeg ikke 

tie stille og må bare blande mig.  

Alternativet er den perfekte platform til at nå videre med disse udfordringer, da der er et solidt fundament 

af bred funderet politik med menneskets trivsel i centrum. Det føler jeg både jeg kan styrke og udbygge 

med min egen viden og erfaring. 

Og apropos erfaring, så har jeg politisk erfaring fra at starte et parti, samle vælgererklæringer og køre en 

valgkamp op til kommunalvalg. Altsammen fra en ledende post. Den erfaring stiller jeg allerede til rådighed 

for Alternativet med at lave indhold til sociale medier og ved at stille op til pressen når det er aktuelt.  

Fra mit tidligere liv har jeg taget en del lederkurser, og er ellers god til alt teknisk, hvad enten der er it, 

video eller streaming.  



 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 

der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 

være kandidat for Alternativet.  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar: Dyrenes trivsel, klima, miljø, fødevarer, landbrug, havmiljø. 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? (Opstiller du til 

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 

Svar: Jeg vil gerne forblive Dyrerettighedsordfører. 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar: Klima og unge. Det er klart de områder vi har de største nuværende og fremtidige 

udfordringer, fra individets trivsel – over planetens fremtid. 

 

4. Nævn et forbillede (uden for Alternativet) og begrund. 

Svar: Jeg er ikke meget for forbilleder. Mange mennesker inspirerer mig, men jeg holder mig til 

deres resultater. Deres person finder jeg mindre vigtig.  

 

5. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: Ærlighed, integritet, ansvar. Gør det der skal gøres fordi det er det rigtige, ikke fordi det er det 

populære. Gør hvad du prædiker. Kig dig selv i spejlet og vær din egen værste kritiker. 

 

6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: Jeg vil tale for mit ordførerskab i alle sammenhænge hvor jeg får lov. Hvis jeg får mere ansvar 

end bare mit ordførerskab, så vil jeg selvfølgelig tale det lige så meget op.  

 

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: Jeg hører ofte at jeg indgyder ro og respekt. Folk lytter og tager det jeg siger til sig. Jeg kan 

tale til et individ, en forsamling eller presse og bevare roen og formidle buskabet. Jeg kan 

samle folk om et fælles mål.  

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar: Jeg er en igangsætter – ikke en afslutter. Det nye er mest spændende og får mere af min 

opmærksomhed. Jeg har brug for folk omkring mig til at hjælpe med at færdiggøre og få 

styr på detaljerne. Jeg siger ja til for meget.  

 

9. Som kandidat er du både opstillet individuelt men også som en del af et hold - hvad kan du byde 

ind med i et team? 

Svar: Jeg er helt klart en holdspiller. Det er holdarbejdet jeg trives bedst i, hvor alle kan byde ind og 

vi sammen kan gøre det skarpere end individet.  

 

10. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer, hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. Dette svar udsendes ikke til medlemmerne 

Svar: nej 

 



 

11. Hvis du tidligere har været kandidat, men ikke blev valgt ind i folketinget - Hvordan vurderer du 

dine muligheder for at få flere stemmer til partiet og personligt næste gang - og hvad er din 

strategi for at få dem? (Besvares kun af tidligere kandidater til folketinget) 

 Svar:  


