
Opstillingsmøde for Storkredskreds Østjylland 26.02.2022
Dagsorden og referat

1. Velkommen ved forperson Trine Aslaug Hansen
2. Oplæg fra ordførere med efterfølgende debat:

a. Kim Hjerrild (Finans-, Økonomi- og Hovedstadsordfører)

b. Mette Bram (LGBT+-ordfører )

■ Begge ordførere kom med virkelig gode oplæg, som affødte snak

om vinkler ind i den politiske debat i den kommende valgkamp.

Forpersonen opsummerede, at det at få oplæg fra ordførere kan

være en god måde lokalt at planlægge politiske diskussioner

fremadrettet, da indholdet herved har et fokus, og man på den

måde har bedre mulighed for at komme i dybden. Det var desuden

interessant at blive opmærksom på, at et smalt område som

“LGBT+” måske kan være et ret godt strategisk kort for Å at have

på hånden.

3. Den officielle del af mødet
a. Præsentation af de tilstedeværende

b. Valg af dirigent

■ Mads Damgaard Mortensen blev valgt

4. Dirigentens indflyvning til mødet
a. Valg af stemmetæller

■ Mads Damgaard  Mortensen blev valgt

b. Valg af referent

■ Trine Aslaug Hansen blev valgt

c. Er mødet rettidigt indkaldt?

■ Det konstateres at mødet er rettidigt indkaldt.

d. Afklaring ang. brug af ordet “prioriteringsafstemning” under pkt. 9b

■ Det er kun spidskandidaten der vælges og ikke rækkefølgen

yderligere på opstillingslisten, der vedtages noget om under pkt.

9b.

e. Afklaring ang. opstillingsliste

■ Vi beslutter rækkefølgen på opstillingslisten senere.

5. Valg ang. om vi ønsker at have en spidskandidat
a. 20 stemmer blev afgivet hvoraf 15 stemte for, 3 stemte imod og 2 stemte

blankt.

6. Præsentation af kandidater - 2 minutter til hver:
a. Vinni Kjærgaard Jørgensen

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PCMV7b7boTBKAQQWCofOu7gEC_V9rLUF%26fbclid%3DIwAR3Gnn1g0NEyKruOuhrzx7S3lHEYxr3Nj5XFycvOi2n0_W000jKT6-nmYFM&h=AT070gGy1bhGri77dufsxMfeQbCXuCnUdIT_cERh4WpCzoyXlzlUy2i1hOTL1Udj_e4_W-5d0960cPkdBolVnGtAM4K_6lHpso66HF1BjuL4Y0vu-JWlCeFWLolZvecn4j0V&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1qQRjG2DlzxVlHnX1a5DrJTcHyJddQxLSxCDYJQl26TwbX9lXITV1RtUsKAitfjBLWv3V66LncMdOXfp3RLEvB7YVJQKnduUFZi974O7qDplvyg34hvz9Tra9WyeXkDeXSvj3tm25FM3WbvVj_e_anDenaBK-KzYZiHrihfOg7VXbTyFtkzlkRgH-pfVJy7zn20HtXIfcmfsgtIEQ


b. Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

c. Mira Issa Bloch

d. Torsten Gejl

■ Det blev konstateret af flere mødedeltagere, at de fire

kandidatpræsentationer var både gode og skarpe, og at dette var

bevis på, at vi nu har kørt fire gode folk i stilling til det kommende

folketingsvalg.

7. Spørgsmål til kandidaterne:
a. Thomas Due Nielsen: Hvad ser kandidaterne, der skal gøres på det

grønne område?

■ Mira: vi skal være endnu tydeligere på den politik, vi allerede har +

gå ind på områder, vi ikke har forholdt os til fx tøjindustrien.

■ Torsten: Vi skal forholde os til dyrevelfærd og konkrete mål ift. de

mål vi snakker om på det politiske strategiseminar.

■ Nikoline: vi skal gøre det mere konkret for borgerne. Vi skal blive

bedre til at tale os ind på, hvad det bæredygtige samfund er.

■ Vinni: Det, jeg kommer til at tale ind i, er menneskevelfærd.

b. Niels Christiansen: Hvad kan vi gøre for at mobilisere frivillige? Vil det

være en idé med fælles brainstorm ud over kandidatgruppen? Hvordan vil

I skabe eksponering i Storkredsen?

■ Vinni: Vi kan aktivere frivillige, når folk kan se, at vi arbejder

sammen. Bredt netværk.

■ Nikoline: ved at være nogen, der markerer os særligt aktivt på

nicheområder, kan man gøre særlige grupper interesserede.

Aktivere egne netværk.

■ Torsten: Vi skal vise os på gaden og gøre sjove ting, så man kan få

øje på os. At hver kandidat trækker på sit bagland. Godt, hvis man

kan udvide kandidatkredsen med nogle, der kan give gode idéer.

■ Mira: Vi skal arbejde for at blive en gruppe med god energi. Fedt,

hvis vi kunne få kolonihaven igen. Passe på det ikke bliver for

bureaukratisk. Ift. fysiske aktivismeområder skal vi måske tænke

strategisk ift., hvor der kommer flest mennesker. Og måske skal vi

splitte os op, så vi har særligt ansvar i et bestemt område.

c. Anders Mikkelsen: Hvordan skaber vi opmærksomhed omkring vores

drikkevand?

■ Vinni: Vigtigt budskab, som vi skal mere frem med.

■ Nikoline: Vi skal alle brander os på særlige ting - vandmiljø kunne

være et af områderne.
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■ Mira: Vigtig dagsorden. Vi kunne måske med held arbejde netop på

den dagsorden.

d. Karsten Fyhn: Hvad er vores syn på Nato, og de opgaver Nato skal løse?

Er det tid til at give vores forsvarspolitik et eftersyn?

■ Nikoline: Forsvarspolitikken bør fokusere på cyberkriminalitet.

■ Vinni: Nato-medlemsskab er vigtigt. Vi skal leve op til det, vi har

lovet ang. de 2% af BNP.

■ Torsten: Vi har sagt vi støtter den ordning, der er i Nato.

e. Juma: N. Kruse: Hvordan får vi sat Dougnutøkonomi mere på

dagsordenen?

■ Vinni: Vil fokusere på det i valgkampen og forklare det enkelt.

■ Mira: Vi skal finde ud af, hvilke mærkesager vi vil have fælles,og

hvad der er den enkeltes mærkesag. Doughnutøkonomi kunne

være et godt fællesemne. Godt at Torsten tidligere har trænet

kandidaterne i debat. Det må gerne gentage sig.

■ Torsten: Det er noget vi skal have sagt i hver anden sætning.

8. Valg af kandidater og spidskandidat:
a. Tillidsafstemning - valg af folketingskandidater

■ 20 stemmer blev afgivet, og der blev udvist tillid til alle 4 kandidater

b. Prioriteringsafstemning blandt spidskandidater (Da det blev vedtaget

under pkt. 5, at vi ønsker en spidskandidat.)

■ Der var tre kandidater, der valgte at opstille til spidskandidat: Mira

Issa Bloch, Nikoline Erbs Hillers-Brandt og Torsten Gejl.

■ Som optakt til valghandlingen fik hver kandidat lov til at få et minut

til at fortælle, hvorfor de ønskede at opstille som spidskandidat.

■ Der blev afgivet 20 stemmer, hvoraf 17 gik til Torsten, 2 til Mira og

1 Nikoline. Torsten er således valgt som spidskandidat i Storkreds

Østjylland.

9. Eventuelt:
a. Thor Clasen Jonasen kom med et lille reklameindslag for Å´s

sommerhøjskole, der mangler medarrangører og frivillige.

b. Der takkes for god mødeledelse.

10. Tak for i dag
a. Forpersonen undskyldte for en overskredet tidsplan og takkede de

fremmødte for deres deltagelse.


