
Kære storkreds 

Jeg genopstiller hermed som kandidat til POFO. 

Kontinuitet: Jeg har siddet i POFO for Københavns storkreds i to perioder, og det vil jeg rigtig gerne 
forsætte med. Det vil jeg af flere grund. Først og fremmest mener jeg, at arbejdet i POFO vil have gavn af 
kontinuitet. POFOs 'liv' har været lettere turbulent, men inden for den sidste periode har POFO fundet et 
god og konstruktiv format for sparringen med vores folkevalgte (byrødder, Regions- og 
Folketingsmedlemmer). Samarbejdet med HB og kontakten til baglandet i Storkredsene er blevet både 
bedre, bredere og mere koordineret. Den udvikling er jeg glad for at have bidraget til. Men det skal 
fastholdes og i den forbindelse tror jeg kontinuitet er vigtigt, og det har været en stor del af min beslutning 
om at genopstille til POFO. 

Bred erfaring fra Alternativet: På et personligt plan er arbejdet i POFO et hverv, der giver mig energi og lyst 
til at forsat at deltage på alle mulige andre niveauer I Alternativet. Hvilket bringer mig videre til næste 
grund; Med mig ind i POFO har jeg en bred pallet af erfaringer fra arbejdet i Alternativet. Jeg har lavet 
POLAer og events (fx 8. marts og tøjbytte) og været med I min lokalforenings (Sydhaven/Vesterbro) 
bestyrelse fra starten. Jeg sidder i Vesterbro lokaludvalg for Alternativet og deltager i den sammenhæng i 
samarbejdet på tværs af byen med de andre lokaludvalgsmedlemmer fra Å og vores folk på Rådhuset. I 
2017 var jeg kandidat til kommunalvalget i 2017 i København og ved folketingsvalget 2019 var jeg kandidat 
for Østjyllands storkreds. Sidstnævnte har givet mig et fint indblik i Alternativet set uden for København - 
en erfaringer der ofte sætte tingene i et lidt andet perspektiv, og som jeg sætte pris på, ikke mindst i 
forhold til arbejdet i POFO. 

Arbejde i næste periode: I det seneste år har POFO haft fokus på arbejde t med de politiske sigtepunkter 
herunder at sikre input fra medlemmerne i Storkredsen. Jeg håber i næste periode at arbejde mere med 
politikudvikling i forhold til kommunal- og regionsvalget, som udover de lokal mærkesager, i mine øjne også 
skal have en national overlægger. 

mvh Birgitte Kehler Holst 
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Opstilling til politisk forum - Nina Svane-Mikkelsen  

 

Jeg stiller op til Politisk Forum, fordi jeg gerne vil bidrage til vores politisk-

strategiske arbejde og til politikudvikling. Som folketingskandidat er min 

interesse kun blevet skærpet på dette område. Som kandidat og som 

medlem af bestyrelsen for Bydelsforening Vesterbro og Sydhavnen samt 

som repræsentant for Alternativet i Kgs. Enghave lokaludvalg, holder jeg 

mig opdateret på vores politik og strategiske valg.  

 

Med udgangspunkt i Alternativets værdier (hvor ydmyghed er en af mine favoritter), vores debatdogmer og i 

dyb respekt for vores politikudviklings-processer rundt omkring i landet, ønsker jeg at bidrage til 

videreudviklingen af vores politik og strategier i Politisk Forum. Som repræsentant for storkredsen er det 

naturligt at være tilgængelig for storkredsens medlemmer omkring arbejdet i Politisk Forum og involvere hvor 

det er naturligt. Formen på det skal vi finde sammen, for mange af os drukner i møder. Måske kan det være 

online-samlinger, hvor storkredsens repræsentanter fortæller om forberedelser til et møde? 

 

Som klima- og naturnørd ved jeg meget om grøn omstilling, som uddannet fotograf og billedkunstner ved jeg 

meget om kunst og kultur. Og så er jeg generalist – interesseret og engageret i mange ting. Politisk er jeg 

mest interesseret i: Klimahandling, Vild natur og rigt dyreliv, Nul fattigdom i Danmark og mennesket først i 

arbejdslivet, Ligestilling, Kultur og forskning, Ren og glad mad og vand. Det hele set i rammen af ny politisk 

kultur. 

 

Lidt om mig: Jeg er tværfaglig cand.mag. i medier, naturformidling og fotografi. Pt. er jeg politisk assistent for 

Susanne Zimmer på Christiansborg i arbejdet med miljø- og sundhedspolitik (praktik). Jeg bor i skønne 

Sydhavnen med min søn på 11 år, hvor jeg er aktiv i grøn lokalpolitik som repræsentant for Alternativet i Kgs 

Enghave lokaludvalg og medlem af Grøn Agenda Sydhavn. Nogle projekter jeg er med i: Realiseringen og 

udviklingen af ”Pioparken” – en kommende grøn skolegård til Ellebjerg skole og bypark for hele Sydhavnen, 

den kommende strand i Valbyparken samt modstanden mod byggeri på Stejlepladsen/Fiskerhavnen. 

Mere information? Se www.stedsans.net. Tag gerne direkte kontakt med mig  . 

 

I håb om din tillid   -    Nina Svane-Mikkelsen 



Rolf Bjerre 
Jeg stiller op primært fordi jeg har været med fra starten og dybt indvoldveret i 
udviklingen af de demokratiske beslutningsproceser som Alternativet er ved at forme. 

 
For at kunne være med i dette har jeg brug for en plads i Politisk Forum. 

Frivillige og kender organisationen godt 
 
Kandidat til sidste folketingets valg og kan godt lide at gå forrest, i ny og næ 

Tidligere IT ordførrer og nuværende Politisk Forum medlem 
 

Min retning i stikord: Flydende demokrati, Holakrati/Sociokrati, Peer2Peer, Nær 
demokrati, Humant Internet. 
 

 
 

Udpluk fra min tid som politiker: 
 
Pre-ALTERNATIVET (formand i piratpartiet 2014) 
http://bit.do/UnderskriftsIndsamling100000 

 
ALTERNATIVET (første kandidatur til folketinget 2015) 

http://bit.do/TekstOgBillede 
http://bit.do/KandidaturVideoen 
 

NyPolitiskKultur (flydende demokrati 2016) 
http://bit.do/Brogerdrevneforslag 

 
ALTERNATIVET (Andet kandidatur til folketinget 2016) 
http://bit.do/KandidaturVideoen2 

 
ALTERNATIVET (Debatdogmerne forklaret 2017) 

http://bit.do/DebatdogmerneForklaret 
 
ALTERNATIVET (Første kandidatur KV og RV 2017) 

http://bit.do/SamarbejdePaaTvaers 
http://bit.do/KandidaturVideo 

 
Kontakt og mere info 
https://www.facebook.com/rolf.bjerre/ 

https://alleos.alternativet.dk/user/104 
https://da.wikipedia.org/wiki/Rolf_Bjerre 
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Opstilling til Politisk Forum 

Trine Hertz 
 
Vores politik og vores politiske strategi er helt afgørende for Alternativets fremtid. Derfor er Politisk 

Forums arbejde enormt vigtig, for vi har mere end nogensinde brug for at markere os i det 
offentlige politiske rum. 

Derfor vil jeg gerne være med til udvikle og beslutte den politik og den strategi vi som parti vil 
orientere os efter. 

 
Jeg var tovholder for gruppen, der udviklede Børn og Unge politik op til KV17 i København, og 
siden har jeg været med til at udvikle vores nationale politik -Tro og Livssyn, og har i den 

forbindelse lavet en stribe politiske laboratorier. 
 

Jeg er Partiets repræsentant i Lokaludvalget Amager Øst. i perioden 2018-2021. Hvor jeg de 
sidste to år, har arbejdet med lokal politik, i bla. Børn og Unge udvalget og Kunst, Kultur og idræt 

udvalget.  
Som Lokaludvalgsrepræsentant og tovholder for det månedlige tirsdag møde mellem 
Lokaludvalgsrepræsentanterne, Borgerrepræsentanterne, kommuneforeningen og medlemmerne er 

jeg velorienteret om hvad der rør sig politisk i kommunen og samarbejder bredt omkring løbende 
kommunal politik udvikling og politisk strategi i kommunen 
 
I perioden 2015-2017 var jeg medudvikler på koncepter og metoder til de Politiske Laboratorier 
for Landsekretariatet. Her erhvervede jeg viden, som jeg siden har brugt ved min tilgang til 

udvikling af politik.   
 

Siden 2015 har jeg primært arbejdet organisatorisk for partiet, i bydelsbestyrelsen Indre by, 
Københavns Kommuneforening og de sidste to perioder i Storkreds København. 

 
 
 

 


