Dagsorden
Mandag den 25-09-2017 kl. 21-22.30.
Til stede: Kristian, Mads, Martin, Sussie, Tirsa og Torben
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Konstituering
Valgteknisk samarbejde – kontakt til Joy
Valgkampagnen
Kommunikationen på Facebook
Evt.

Ad. 1:
Godkendt

Ad. 2:
Forperson: Martin Geysner
Næstforperson: Tirsa Breinholdt
Kasserer: Mads Kramshøj Christensen
Kv17-ansvarlig: Sussie Thorslund Nøhr
Pladserne blev fordelt i fuld enighed.

Ad. 3:
Hvis ikke Enhedslisten vil indgå et valgteknisk samarbejde med Socialdemokratiet, så indgår vi et teknisk
samarbejde med Socialdemokratiet.
I forbindelse med konstitueringen forsøger vi så vidt muligt at inkludere Enhedslisten. Hvis ikke
valgforbundet får flertal bliver vi i konstitueringen.

Ad. 4:
Udmelding: Alternativet vil i valgkampen primært tilrettelægge en række events, hvor vi møder vælgerne
lokalt og i øjenhøjde, og kun i begrænset omfang deltage i almindelige vælgermøder. Tirsa er koordinator.

Ad. 5:
Tirsa laver et udkast til redegørelse for konfliktforløbet til bestyrelsen.
Vi afholder et medlemsmøde efter valget, hvor vi sætter fokus på spændingsfeltet mellem det at være en
platform/bevægelse og et parti samt spørgsmålet om rumlighed kontra kompetencer i opstillingsprocesser.

Vi ønsker en dialog med Lone og Danny om deres udmeldinger på Facebook. Desuden vil Mads og Sussie
tage en dialog med Sven og Helle om processen op til opstillingsmødet og det videre forløb – ikke mindst
kommunikationen på Facebook.

Ad. 6:
Bestyrelsen modtog i weekenden en besked fra Lene Okholm om, at hun overvejede sit kandidatur, hvilket
hun begrundede nærmere på Kv17-mødet (mandag den 25-09). Lene har været i tvivl om forventningerne
til rollen som spidskandidat og ansvaret for om kampagnen lå på hendes skuldre. Da bestyrelsen og Kv17gruppen efterfølgende har besluttet, at vi hele vejen igennem vil lave en alternativ valgkampagne, der
bygger på personlig aktivisme og dialog i øjenhøjde med vælgerne, hvor vi selv skaber en række events
m.v., har Lene Okholm efterfølgende tilkendegivet, at hun fortsat ønsker at fastholde sit kandidatur.

Lokalbestyrelsen i Roskilde

