
Referat af opstillingsmøde af kandidater til regionsrådsvalg i Region Hovedstaden 

Zoommøde lørdag d. 16. januar 2021 

1.      Velkomst 

         Forperson i Københavns Storkreds bestyrelse – Thorkild Olsen – bød på vegne af 
         kandidatudvalget i de 4 Storkredse velkommen til mødet. 

         Han gjorde herefter opmærksom på, at kandidatudvalget, for at få et så stort og bredt felt af 
         kandidater som muligt, havde dispenseret fra tidsfristen for indsendelse af 
         opstillingsgrundlag og accepteret, at Nicklas Hakmann Petersen og Taina Hvidlykke 
         også kunne opstille som kandidater på mødet, selvom deres opstillingsgrundlag først var 
         modtaget efter tidsfristens udløb. 

         Kandidatudvalget har valgt at opstille med spidskandidat. 

         Kandidatfeltet er herefter foruden ovennævnte. 

         Qasam Nazir Ahmad og Rolf Bjerre, der begge også stiller op som spidskandidat, samt 
         Ken Patrick Petersson og Martin Kjærulff 

         Der bliver, ud over dagens opstillingsmøde, afholdt indsupplerende opstillingsmøde lørdag 
         d. 24. april. Kandidater valgt på mødet i dag vil beholde deres pladser på listen. 

 

2.  Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

         Som dirigent blev valgt Peter Laudrup. 

         Dirigenten konkluderede at mødet var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt. 
         Han noterede, at Nicklas og Taina kunne stille op til dagens afstemning, men gjorde 
         opmærksom på, at for at være sikker på at overholde formalia, skulle de 2 kandidater have 
         deres kandidatur bekræftet på det supplerende opstillingsmøde i april. 
         Der var ingen protester mod denne procedure. 

         Som referent blev valgt Johnny Westh. 

         Som stemmetæller blev valgt Noah Reinert Sturis, der også stod for afviklingen af den digitale 
         afstemning. 

         Der var 61 medlemmer, der deltog i Zoommødet. 

 

3.  Valg af spidskandidat. 

         Dirigenten forklarede afstemnings-procedure og -regler 



         Kandidaterne, Qasam og Rolf, præsenterede herefter sig selv og deres fokusområder 
         og besvarede efterfølgende spørgsmål fra forsamlingen. 

         Da begge kandidater ved den efterfølgende tillidsafstemning fik de 
         nødvendige 50 % opbakning afholdtes derefter valg af spidskandidat. 

         Her blev Qasam valgt som spidskandidat med 52 stemmer mod Rolfs 6 

 

4.  Valg af rækkefølge på opstillingslisten for de resterende kandidater, 

         Da Rolf ikke blev valgt som spidskandidat, deltager han på lige fod med de resterende 
         kandidater i valg af rækkefølge. 

         De 4 resterende kandidater præsenterer sig selv og deres fokuspunkter, hvorefter Rolf får 
         mulighed for kort at uddybe sit opstillingsgrundlag. Efterfølgende er der spørgsmål til 
         kandidaterne. 
         Ved efterfølgende tillidsafstemning opnår samtlige kandidater de nødvendige 50 % 
         opbakning, og alle kandidater deltager derfor i valget af rækkefølge på kandidatlisten. 

         Herefter skrides til valg af Rækkefølgen på kandidatlisten. 

         Efter valg af spidskandidat og valg af rækkefølge på kandidatlisten, ser Alternativets 
         opstillingsliste til Regionsrådsvalget således ud: 

 

Nr. 1   Qasam Nazir Ahmad - Spidskandidat 

Nr. 2   Ken Patrick Petersson 

  Nr. 3   Martin Kjærulff  

  Nr. 4   Nicklas Hakmann Petersen 

  Nr. 5   Rolf Bjerre 

  Nr. 6   Taina Hvidlykke 

Eventuelt 
         Intet under dette punkt. 

 

Dirigenten takkede for et godt møde, hvorefter Thorkild afsluttede med at takke for valget af et 
rigtig stærkt hold, og at vi glædede os til det fremadrettede samarbejde med de valgte kandidater. 

Godkendt af dirigent, Peter Laudrup. 

23. januar 2021 


