
Opstillingsgrundlag til Hovedbestyrelsen - Landsmøde 2020 
 

Mit fulde navn: Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm 

Kommuneforening: Greve-Solrød 

Storkredsforening: Sjælland 

Jeg ønsker at stille op som Hovedbestyrelsesmedlem 

 

Min motivation for at stille op til Hovedbestyrelsen 

Overordnet, har jeg lyst til, mod på og tid til at samvirke til at løfte Alternativet ind i version 2.0. Det tænker jeg 
mine mange år, aktiviteter, erfaringer og perspektiver i partiorganisationen samt min øvrige baggrund kan 
medvirke til. 

Forslagene til landsmødet med afsæt i oplægget “Opgavedrevet Organisation”, som jeg er medudvikler på, 
siger en del om min tilgang. Forslagene byder på de første skridt til i højere grad at skabe en mere organisk, 
fleksibel, effektiv, “flere-ved-mere” motivations- og dermed trivselsorienteret organisation, hvor flertallet ikke 
tryner mindretallet “fordi de har ret” og mindretallet ikke bremser fremgang med særinteresser, da 
argumenterede indvendinger skal bidrage til at styrke ideer og løsningsforslag med afsæt i det klare og 
definerede fælles formål. 

Jeg vil kalde det fra “ego” til “eco” - Til i højere grad at “walk the talk”, “Be the change”, til en mere bæredygtig 
organisation og måde at samarbejde på, hvor rigdommen i mangfoldighed inkluderes og rummes bedre til 
gavn for vores fælles projekt.  

Der er mange veje til Rom, og forslagene forelagt på landsmødet er ikke perfekte, men gode kvalificerede bud, 
så jeg har udslåede Dumbo-ører. Jeg må dog være helt ærlig. Jeg vil trives dårligt, hvis gammel politisk kultur 
og flertalsbeslutninger præger samarbejdet i Hovedbestyrelsen, og jeg vil selv gøre mit bedste for at “walk the 
talk”, så ikke blot jeg trives, men vi allesammen trives og får noget for hånden. 

Jeg vil nu lade andre få ordet, seks medlemmer hvor de fleste har kendt mig og/eller samarbejdet med mig i 
flere år, også i pressede og udfordrende situationer. Jeg stillede dem følgende spørgsmål (se næste side): 

 

  



Hvis du synes, at det vil give mening, at jeg sad i Hovedbestyrelsen, hvad tænker du så er de vigtigste 
ting/kompetencer/erfaringer mm. at jeg kan bringe til bords, så vidt som du kender mig? Og hvad er 
ikke ligefrem mine stærkeste sider? 

 

“Plus: Mod, Konstruktivitet, Vedholdenhed,  
Åbenhed, bl.a mht kritik 
Minus: Tendens til at “over-informere” -  
tyg mere på tingene inden deling” 

“Rekruttere, organisere og motivere andre til at blive en 
del af vores politik. Konkretisere vores politik, herunder 
på lokalt, regionalt og nationalt. Retorisk kan du også 
hjælpe en del til, altså hvordan man skal kommunikere. 
Jeg ved ikke helt, hvad dine mindre stærke sider kunne 
være.” 

“Du:  
- Har stor viden på mange områder 
-Tænker ret kreativt og ser ofte andre løsninger 
  end eksempelvis en mere pragmatisk type som  
 mig 
- Organisatorisk vidende 
- Udfordrer og siger tingene klart og tydeligt som 
 du ser dem 
- Stort engagement og drivkraft 
- Kender Alternativet rigtig godt, har hjertet på  
 rette sted og arbejder oprigtigt ud fra vores  
 værdier 
- God til at skrive og tale” 

“Jeg ser, du har fokus på alle de 3 bundlinjer. Det er 
ikke alle, der i praksis har blik for at det er nødvendigt

 Samtidig arbejder du for at virkeliggøre, at der er et 
alternativ. Du har bud på hvad der skal ske af 
strukturelle ændringer i organisationen, men ikke bare 
det, du kombinerer det med dine erfaringer og dit 
stærke blik for at forene det med en ny politisk kultur, 
der sætter fokus på samspil og beslutningsprocesser, 
så demokrati og indflydelse kan opleves af 
medlemmerne. Jeg oplever dig som en meget 
reflekteret person, som altid vil gå ind i og undersøge 
konflikter og lære af det. Så nej - ingen bud herfra på 
mindre stærke sider.”  

“Fordele/styrker 
1. Har værdierne under huden. 
2. Er god til at argumentere ud fra jeg,  

dvs blive på egen bane. 
Ulemper/svagheder 

1. Hmm, mangler måske lidt “kynisme”  
når et emne bør/skal lukkes. 

2. Og så er du gået helt “mundbindsbims”  

“Jeg synes det giver god mening. Hovedstyrelsen vil 
nyde godt af din åbenhed og din vilje til åbent at 
diskutere. Jeg tror du er god til at påpege 
uretfærdighed og steder hvor procedurer og 
sagsgange ikke lever op til etikken. Derudover, er du jo 
mega engageret og arbejdsom.  Tror du kan 
virke provokerende/grænseoverskridende på nogle pga 
dine stærke holdninger og din vedholdenhed (Har selv 
samme udfordring ift. andre) 

 

Jeg kan godt genkende mig selv i de her citater, men vil også særligt fremhæve én mindre stærk side.  

Jeg har for nogen været irriterende og besværligt vedholdende og insisterende, særligt ift. procedurer og 
beslutninger i tillidsorganer, hvor der er forekommet pragmatisk “klip en hæl og en tå”, “For Alternativets 
bedste”, ift. fælles aftaler, herunder vores vedtægter samt værdi- og dogmegrundlag. Det har ofte været ifm. 
sager, hvor medlemmer på den ene eller anden måde er blevet behandlet uordentligt, udskammet og 
ekskluderet, kort fortalt. 

Når det sker, kan jeg godt blive følelsesmæssigt kapret, mine skyklapper gå ned og Jeanne D’Arc rimeligheds- 
og retfærdighedsfanen blive løftet. Jeg skal blive bedre til at sige fra på en “...helt stille og roligt, 
hjemme-i-mig-selv-måde, hver evig eneste gang jeg kan se der sker noget forkert.”, som et tidligere medlem af 
Hovedbestyrelsen, Astrid Carl, efterfølgende fik af selverkendelse. 

Samtidig ser jeg, at der er brug for at Dialogrådet bliver styrket, får en proaktiv rolle, og bliver brugt inden 
svære situationer vokser til uoverstigelige konflikter og eksklusioner. Det ansvar har vi alle sammen for at 
komme vores konfliktsky kultur til livs, uden Jeanne D’Arc, ansvarligt og nænsomt.  



Alternativet Baggrund 

Aktivisme 

● Ejerskab i Ny Politisk Kultur - Intiativtager, tovholder samt underviser og facilitator (UFA’er) på 
seminarer, workshops og uddannelse af UFA’ere 2015-2018 

● Alternativets DNA-Gruppe - Medlem 2016-2017. Tiltag initieret af Landssekretariatet/Hovedbestyrelsen 
● Lands- og Halvårsmøder samt Storkredsmøder (Sjælland) - deltager og workshopsudbyder 
● Organisatorisk Laboratorium (Orla-)gruppen og dens tilhørende facebookside Alternativt Organisatorisk 

Laboratorium - initiativtager, deltager og admin.  
● Høstfest for Alternativet Ventegodtgård, Ll. Skensved 2018 - Lokalkredsarrangement 
● Alternativets Facebooksider - Nyhedsspreder af Ås budskaber og aktivisme 
● Aktiv i styrkelse af Dialogrådet og af ordentlighed, særligt i person-/medlems- og eksklusionssager. 
● Folketingsvalg - Medlem af folketingskandidat Anders Stjernholms valgteam til folketingsvalget i 2019 
● Folkevalg - plakatopsætter, debattør, repræsentant for Å ved politiske arrangementer mm. 
● Forslag til Landsmøder - Initiativtager til og medudvikler af ændringsforslag til eksklusionsvedtægter i 

2017 (fik ikke tilslutning) samt forslag til organisations- og mødeformsændringer med “Opgavedrevet 
Organisation 2020 (krydser fingre for tilslutning). 

Tillidsposter:  

● Lokalkreds Greve-Solrød 2015-2018 med pauser, sidst som forperson.  
● Storkreds Sjællands bestyrelse 2015-2016 
● Byrådskandidat 2017 - udviklede 17 Grevemål med afsæt i FNs verdensmål og Københavns 17 mål 
● Dialogrådet 2019 for en kort bemærkning.  

 

Privat Baggrund 

Uddannelses- og jobmæssigt: 

● Franskeksamen fra Sorbonne universitet, Civiløkonom CBS ESA/SPRØK BSC, CBS Merkonom i 
international marketing, CBS Cand.Merc i HRM (næsten, minus kandidatafhandling), Folkeskolelærer, 
Individuel og gruppe Krop- og Gestaltterapeut, Meditations- og mindfulness instruktør, NLP Master 
Coach, samt Medie- og journalisthøjskolens “Formidling på Nettet”. 

● Korte kurser/uddannelser: Æstetisk læring, Core Energy, Verdensmålene, Teori U, Enneagrammet, 
Vild Have, Gruppedynamik, Design og syning, Tegning, Dans (Mavedans, Jitterbug, Engelsk vals og 
Latin), Spansk, Tysk, Latin, Shipping, Ledelse og meget andet. 

● Selvstændig hjem- og forælderorganisatør og omsorgsperson i 10 år med småjobs 
● Folkeskolelærer i tre år med vægt på fransk, dansk og klasselærerfunktion. 
● Selvstændig virksomhed i seks år med ansatte - Art uniQue int., grossist i brugskunst, import/eksport, 

butik på Christianshavn samt udstilling og deltagelse i helsemesser og erhvervsprofessionelle messer i 
ind- og udland.  

● Terapeut og coach samt fransklærer i mange år. 
● Frankrig tre år: Au-pair, hotelstuepige, translatør, sælger- og regnskabsansvarlig i vinforretning i Paris. 

Eksportansvarlig for biavler i midtfrankrig 
● Småjobs - rengøring, travbane-totalisatorsælger, trafiktæller, pakkerimedarbejder, receptionist, 

pladesælger, interviewer på analyseinstitut, vikar mm.  



 

Hjemmefronten: 

● Født af nordjysk mor i 1965 i indre København. Far ukendt, men fik “min” far som 3-årig.  
● Opvokset i Kbh. NV og Midtsjælland (Borup). Som ung og voksen boet i Brønshøj, Frankrig, Amager, 

Christianshavn, Haslev og de sidste 10 år i Hundige, Greve. 
● Opvokset i “arbejderklassen” med ufaglærte forældre der havde ordentlighed og retfærdighed meget 

på sinde, ikke mindst som tillidspersoner på deres arbejdspladser. 
● Mønsterbryder både ift. uddannelse, selvstændig virksomhed og medlem af og aktiv i et parti. 
● “At rejse er at leve” - har rejst meget både i Europa, Asien og Afrika. 
● Har været max udfordret i en årrække pga. helbredsmæssige årsager både hos mig og min datter samt 

pga. “systemet for systemets skyld” bureaukratiske og empatifattige orientering og praksis. 
● Bor alene i et lille gårdhaverækkehus med min 16-årige datter, som pt. er på efterskole. Vi nyder det 

begge. 
● Mine primære interesser lige nu, udover Alternativet, er fysisk at styrke min krop og have det max sjovt, 

og ikke mindst at danse. 


