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Indkaldelse til ordinært årsmøde + opstillingsmøde i Alternativet Vestjyllands Storkreds 

Kære medlem af Vestjyllands Storkreds.  
Du indbydes til ordinært årsmøde i Vestjyllands Storkreds + opstillingsmøde for kandidater til næste 
folketingsvalg 

Onsdag den 21. marts 2017 
Huset No7, Nørregade 7, 7400 Herning 

Program: Mellem kl. 17.00 og 18.00 inviterer storkredsen på pizza, øl og vand. 
 (tilmelding til simprivat@gmail.com senest 3 dage før er nødvendig). 
 Mellem ca. kl. 18.00 - 19.30 Årsmøde 
 Mellem ca. kl. 20.00 - 21.30 Opstillingsmøde til kommende folketingsvalg. 
 (Kort præsentation + valg af medlemmer, der opstiller som kandidat til FV-valg). 

Dagorden ordinært årsmøde 
1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår kampagnechef Esben Slot) 
2. Bestyrelsens beretning for storkredsen 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:  

1. Kort orientering fra Politisk Forum (Michael Hübertz) 
5. Behandling af forslag fra medlemmer (Ingen indkomne forslag) 
6. Valg af afstemningsmetode, stemmetællere og referenter 
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter (Jesper Schrøder, Børge Sommer, Povl Eskild 

genopstiller til bestyrelsen, Simon genopstiller som suppleant). 
8. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum (POFO). 
9. Valg af 2 revisorer (John Søndergaard genopstiller) 
10. Eventuelt 

1. Orientering om EU-valget i 2019 
2. Drøftelse af bestyrelsens forslag til Alternativets landsmøde 2018 (se vedhæftede forslag) 

Opstillingsmøde som folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds. 
•  Kandidatudvalget orienterer kort om procedure, krav og forpligtelser som folketingskandidat. 

•  Hver kandidat præsenterer sig kort overfor medlemmerne + spørsmål fra forsamlingen. 

•  Valg af folketingskandidater for Vestjyllands Storkreds. 

Følgende medlemmer opstiller: 

Kandidatgrundlag eftersendes senere. 

Alle er velkommen til årsmøde, men det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.  

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Alternativet i Vestjyllands Storkreds. 
Herning den 7. marts 2018 

FORNAVN EFTERNAVN BY EMAIL

Gagendran Srisurendran Herning jaffna@protonmail.com

Jørn Trabjerg Herning j@trabjerg.com

Tatjana R. W. Steenvad Silkeborg tatjana.stenvad@alternativet.dk;

Mustafa Kellegöz Silkeborg kyllingekspres@hotmail.com

Stine Isaksen Viborg stine.isaksen@alternativet.dk
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Pkt. 10 stk. 2  -  Oplæg vedr. pkt. 6 i hh til vedtægter. 

Stillere: Børge Sommer, Ringkøbing - Povl Eskild, Struer - Jesper Schrøder, Skive - Carsten Skøtt, 
Silkeborg - Vibeke Bjerrum, Struer og Niels-Jørgen Simonsen,Herning. 
+ øvrige interesserede 

§ 9 Hovedbestyrelsen  
Stk 1 
Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse på 9 medlemmer, deriblandt en forperson, 2 
næstforpersoner og en kasserer. Hovedbestyrelsen vælges på Landsmødet.  

Ny stk. 1 
Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse på 20 medlemmer.  
Hver storkreds vælger (inden landsmødet) 2 personer + 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen.  
HB-medlemmerne vælges efter deres kvalifikationer og kompetencer.  
Storkredsene opfordres til at sikre en ligelig kønsfordeling. 
HB-medlemmer for de enkelte storkredse præsenteres på Landsmødet. 
Fordele 
Vi lever op til vores egen filosofi “Flere ved og kan mere” 
Der skabes en større erfarings- og videnbase i Hovedbestyrelsen og mulighederne for individuelle 
solopræstationer minimeres. 
Der sikres klare reference-, ansvars- og kommunikationslinier mellem Hovedbestyrelsen, 
storkredse og lokalforeninger. 
Det vil være lettere for storkredsene at identificere gode kandidater til Hovedbestyrelsen og 
dermed vil kvaliteten af kandidaterne øges. 
Ulemper 
Der er i forvejen pres på at finde kvalificerede kandidater, dette pres vil øges. 
Det vil blive mere besværligt at samle Hovedbestyrelsen. 
Der vil stilles større krav til kommunikation i Hovedbestyrelsen. 

Stk 2 
Landsmødet vælger en forperson. Hovedbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv senest med 
udgangen af den førstkommende weekend efter det ordinære landsmøde.  

Ny stk. 2 
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, kasserer og 2 næstforpersoner med ansvar 
for samarbejde med storkredse og lokalforeninger h.h. øst og vest.  
Fordele 
Der skabes større flexibilitet for Hovedbestyrelsen til at stille op i stærkeste og mest kvalificerede 
opstilling. 
Landsmødets kåring af landsformanden afskaffes, det er uflexibelt. 
Det specificeres at der påhviler næstformændene en særlig samarbejds- og 
kommunikationsforpligtelse med storkredse og lokalforeninger. 
Ulemper 
Ingen 
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Stk 3  SLETTES 
Hovedbestyrelsen består af mindst 4 mænd og mindst 4 kvinder. Den 9. person kan være en person 
af hvilket som helst køn.  

Stk 4   SLETTES 
Den kandidat fra hver storkreds med flest stemmer tildeles ekstra geografiske stemmer svarende til 
4 % af alle afgivne stemmer rundet op til et helt tal. Geografiske og personlige stemmer tæller lige 
meget. De to typer af stemmer offentliggøres samlet.  

Stk 5   SLETTES 
Efter stemmetal vælges 4 suppleanter for en etårig periode i prioriteret rækkefølge.  

Stk 6 
Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være 
medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet.  

Ny stk. 6 
Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være medlem af en kommunalbestyrelse, et 
regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet.  
Fordele 
Flexibilitet, dynamik og maksimalt brug af talentmasse. 
Det er rigtig godt, at mange vil være kandidater, men vi kan ikke ændre alle organisationer hver 
gang man opstiller. Man er først inhabil når man ER valgt til den næste post. 
Ulemper 
Ingen 

Stk 7 
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig.  

Stk 8 
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 11 personer, hvoraf en skal være forperson 
eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt, eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til 
det specifikke punkt.  

Stk 9 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.  

Stk 10 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet på 
det ordinære Landsmøde.  
Hovedbestyrelsens præsentation af beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige 
dispositioner.  
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Ny stk. 10 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet på 
det ordinære landsmøde. 
Hovedbestyrelsens præsentation af beretningen skal indeholde overvejelser om dens 
budgetmæssige dispositioner. 
Hovedbestyrelsen udgør samtidig den politiske inspiration og dialog med folketingsgruppen på 
Christiansborg, idet hovedbestyrelsen til enhver tid har til opgave at repræsentere medlemmernes 
ønsker til den politiske linie. 
Fordele 
Vi får en tættere dialog og en større inspiration fra det medlemsmæssige bagland op i 
folketingsgruppen 
Ulemper 
Ingen 
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