
Inspirationsgruppe

Koordinationsgruppe

ideen med dette forslag:

En styrkelse og levendegørelse af det lokale niveau i Alternativet
En centralisering af den administrative del af økonomien

En Netværksstruktur erstatter foreningsstrukturen
En fladere struktur erstatter det hierarkiske

Selvledelse, tag ejerskab for den du er
Helhed, vi tænker alle i helheder

Det fælles mål samler os 
fra magt til empati

ALTERNATIVET ODSHERRED

Forslag til ny organisering



Inspirationsgruppe

Koordinationsgruppe

Koordinationsgruppen og Inspirationsgruppen 
er de to centrale grupper

Ideelt set deltager alle fra 
koordinationsgruppen også aktivt i 

inspirationsgruppen

ALTERNATIVET ODSHERRED

Forslag til ny organisering



Koordinationsgruppe

minimum tre personer

Koordinationsgruppen erstatter en bestyrelse. 

Forskellen:

Alle opgaver lægges ud i selvledende grupper

  Koordinationsgruppen



Koordinationsgruppe

Alle arbejdsgrupper repræsenteres i 
koordinationsgruppen, direkte eller indirekte

Koordinationsgruppen har ansvaret for formalia 
indtil det er uddelegeret til et af de fire ben 

Koordinationsgruppen



Inspirationsgruppe

Inspirationsgruppen er det lokale kreative rum

Fokus på
 

At være i bevægelse 
At inspirere og at blive inspireret

At samle af de mange initiativer, der blomstrer i 
civilsamfundet

Inspirationsgruppen er åben for alle medlemmer

Inspirationsgruppen



Inspirationsgruppe

Det handler om det organiske
det bæredygtige i tanke og handling

 Mødernes form er organisk 
en anden måde at være til stede 
en anden måde at arbejde politisk

En sammenvævning af samvær og politik

Inspirationsgruppen

En organisk Form



Koordinationsgruppe

Selvledende Arbejdsgrupper 

De 4 ben og de 7 hovedgrupper

Admini-
strativt 
team, 

herunder 
økonomi

Kommu-
nikation

Politik,
KV 21, 

AD HOC  
grupper, 
Aktivisme
Praktsk gr.

studiekreds, 
samtalecafe, 

osv osv.

Inspirations-
gruppe

De fire ben er

- det politiske
- det administrative

- det kommunikerende
- det kreative, inspirerende, skabende



Selvledende Arbejdsgrupper tager 
ejerskab

Administra
tivt team, 
herunder 
økonomi

KOMMU-
NIKATION

site

Modta-
gelse

Politik,
KV 21

Økonomi-
gruppe

Sekre-
tariat

AD HOC  
grupper som
Aktivisme, 

praktisk 
gruppe osv 

osv

Inspirations
gruppe

Pol. t.p. er Politisk talsperson, en eller flere 
personer. Det handler om hvem, der lokalt kan 

udtale sig politisk bindende på Alternativets vegne

Organisatorisk talsperson udtaler sig tilsvarende om 
organisatoriske forhold

Nyheds-
breve

studiekreds, 
samtalecafe, 

osv osv.

Koordinationsgruppe

Pol. 
t.p.

Organis. 
tals-

person



Talspersoner /kontaktpersoner

Administra
tivt team, 
herunder 
økonomi

KOMMU-
NIKATION

Politik,
KV 21

Inspirations
gruppe

Politisk talsperson vælges på årsmøde og/eller 
på opstillingsmøder – hvis vi har det

Organisatorisk talsperson vælges på årsmøde

Koordinationsgruppe

Pol. 
t.p.

Organis. 
tals-

person



Politisk ansvar og ejerskab

Administra
tivt team, 
herunder 
økonomi

KOMMU-
NIKATION

Politik,
KV 21

Inspirations
gruppe Koordinationsgruppe

Pol. 
t.p.

Organis. 
tals-

person

Kandidater til KV-21 vælges på 
opstillingsmøde(r) i lokalområdet

Kandidaterne er ansvarlige overfor ?
 (tidl. Bestyrelsen)

Koordinationsgruppen?
Politikgruppen? 

Andet forum?

I sidste ende er det over for 
medlemmerne i Odsherred



Økonomi - 1 

Lokalt 

En økonomigruppe 

modtager kvartals-rapporter
udarbejder det årlige budget 

modtager bilag fra medlemmer 
og sender dem til bogholderiet til udbetaling

Centralt:

Bankkonto, bogholderi, årsregnskab 
og kvartalsrapporter centraliseres

placeres i LS, storkreds, regionalt 
eller revisionskontor



Økonomi - 2

Økonomigruppen

Gerne 2 personer

Økonomigruppen er repræsenteret i 
koordinationsgruppen

Økonomigruppen orienterer alle via 
koordinationsgruppen 

Økonomigruppenhar evt en mindre 
kassebeholdning til mindre møde-udgifter



Økonomi – 3

økonomistyring

Økonomigruppen

Fremlægger budgetforslag på det årlige 
medlemsmøde (eller tidligere?)

Forslaget indeholder oversigt over
hvilket beløb, de 7 hovedgrupper kan disponere over.

Eksempel

Politikgruppen får 7000 kr. til 
året 2021.



Litteratur/Links

Inspirationsgruppen

Hvad er en inspirationsgruppe:
https://dialog.alternativet.dk/t/hvad-er-en-aktivgruppe/10782 

Referat fra 3. møde i Odsherred-Holbæk inspirationsgruppen ligger her, 
med link til de to første møder

https://dialog.alternativet.dk/t/baeredygtige-faellesskaber-mere-vild-natur/11358 

Referat fra fjerde møde med Josephine Fock, elektronisk i april 2020:

https://dialog.alternativet.dk/t/hvorhen-alternativet-digitalt-inspirationsmode-med-josephine-fock/12372   

 

Organisation

Frederic Laloux: 
Fremtidens organisation, Fra ledelse til selvledelse. Fra organisation til organisme

En kort intro her:
https://www.lederweb.dk/artikler/kan-ledere-undvaeres 

https://dialog.alternativet.dk/t/hvad-er-en-aktivgruppe/10782
https://dialog.alternativet.dk/t/baeredygtige-faellesskaber-mere-vild-natur/11358
https://dialog.alternativet.dk/t/hvorhen-alternativet-digitalt-inspirationsmode-med-josephine-fock/12372
https://www.lederweb.dk/artikler/kan-ledere-undvaeres
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