Alternativet – Lokalforeningen Roskilde

Dagsorden og kort referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 23. maj 2016:
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min).
2. Siden sidst (max 10 min)
3. Status på Merkurbank og hjemmeside
4. Oplæg om medlemsinddragelse – diskussion
5. Årshjul for det kommende år, der fastlægger kerneaktiviteter og prioriteringer dels i forhold til Kv17
(Lokalpolitisk forum og kampagnegruppen) og dels i forhold til faciliteringen af medlemsaktiviteter. Herunder
mulige POLA’er.
6. Forslag til punkter på næste møde (samt fastlæggelse af møderne for den kommende periode jf. årshjul)
7. Eventuelt samt kort evalueringsrunde
Lone fraværende med afbud.
Ad. 1:
Godkendt
Ad. 2:
Merete: Læger uden grænser samler ind den 29. maj. Kontakt landsindsamling msf.dk. Der er etableret en lokal
fond til opkøb til jordbrug med henblik på økologisk drift.
Martin: Udarbejdet hjemmeside og uploadet dokumenter. Købt og tilknyttet domænet alternativetroskilde.dk.
Ryddet op i mail-boksen roskilde@alternativet.dk. Skrevet til et par medlemmer. Informeret Lea Lie om
hjemmesiden.
Helle: Har været med til socialøkonomisk advisory board i Roskilde Kommune. Alle interesserede kan være med.
Helle kan sende mail til interesserede. Helle vil gerne etablere en arbejdsgruppe, når der viser sig konkrete idéer
til politiske tiltag. Alle er velkomne til at melde deres interesse.
I midten af juni kommer der en tilbagemelding på ansøgningen til miljøfonden.
Info:
Rasmus Nordquist sidste stop i storkredsen er Hvalsø Kultursal, skolevej 12, onsdag den 8. juni 19-21. Vi blev
enige om at møde op i det omfang, vi nu kan.
Der er indtil videre planlagt to åbne café-møder, hvor Danny er ansvarlig:



Mandag den 30. maj, kl. 19-21, Byens Hus i Byrådssalen.
Mandag den 27. juni, kl. 19-21, Byens Hus i Byrådssalen.

Der er møde i Alternativet om udviklingen af POLA’er, Åbenrå 33, den 31. maj kl. 18-20.
Vi diskuterede mulige valgforbund i forbindelse med Kv17. Diskussionen vil fortsætte henover efteråret.
Ad. 3:
Merete fik de sidste materialer til Merkurbank i hus. Martin undersøger den faktiske beløbsrammer.
Der var tilfredshed med hjemmesiden. Vi udbygger den løbende.
Ad. 4:
Udskudt til næste møde

Ad. 5
Vi diskuterede årshjulet og de bagvedliggende principper. Disse udsendes inden næste møde sammen med et link
til det digitale årshjul til videre refleksion. Diskussionen om årshjul fortsættes derfor på næste møde og Danny
inddrages med henblik på fastsættelse af de kommende åbne café-arrangementer.
Ad. 6:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min).
Siden sidst (max 10 min)
Status på Merkurbank
Oplæg om medlemsinddragelse – diskussion
Årshjul for det kommende år, der fastlægger kerneaktiviteter og prioriteringer dels i forhold til Kv17
(Lokalpolitisk forum og kampagnegruppen) og dels i forhold til faciliteringen af medlemsaktiviteter. Herunder
mulige POLA’er.
6. Forslag til punkter på næste møde (samt fastlæggelse af møderne for den kommende periode jf. årshjul)
7. Eventuelt samt kort evalueringsrunde
Næste møder er:
Torsdag den 9. kl. 19 (er efterfølgende flyttet: mandag den 13. juni kan vi alle)
Tirsdag den 28. kl. 19
V/Martin

