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Alternativet – Lokalforeningen Roskilde

Dagsorden og kort referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 14. april
2016:
Dagsorden
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Siden sidst (runde)
3. Pressemeddelelse (vedhæftet)
4. Medlemsmødet den 28. april (status på tilmelding og uddybende dialog om formen)
5. Roller (runde)
6. Den politiske radar (fokussnak)
7. Kommunalvalg 2017 (dialog om den videre proces)
8. Forslag til punkter på næste møde
9. Eventuelt samt kort evalueringsrunde
Ad. 1:
Jf. Helles spørgsmål angående behandlingen af henvendelser fra medlemmer, blev det besluttet, at disse
fremover altid tages op under punktet ”Siden sidst”.
Helle gjorde opmærksom på Landssekretariatets ønske om, at vi afholder POLA’er jf. tidligere rundsendt
oplæg over en række givne emne. Vi tager spørgsmålet op på næste møde (se punkt 8).
Ad. 2:
 Lone: Enhedslisten har en kampagne om social udstødning. Muligt samarbejdsprojekt.
 Asger: Interessant hvis vi havde en mærkesag for Roskilde.
 Helle: Lørdag mellem 11-13 har Enhedslisten et arrangement på torvet. Har talt med Torsten Gejl.
Danny har annonceret medlemsmødet på Facebook: Vi skal huske fremover at lægge sådanne
aktiviteter på Facebook. Rasmus ser gerne, at vi afholder et møde om TTIP-sagen (transatlantisk
frihandelsaftale mellem EU og USA, der skal skabe et toldfrit marked for varer og tjenesteydelser på
tværs af Atlanten). Helle undersøger, hvordan vi eventuelt kan lave et lokalt setup.
Der var i bestyrelsen fokus på, om vi eventuelt kunne lave et arrangement i Storkredssjælland-regi eller
i en anden tværgående kontekst. Spørgsmålet er, om det kan skabe tilstrækkelig lokal interesse.
Deltager i møde på INSP om kontakthjælpsreformen den 25. april kl. 19.00.
 Martin: Medlemsarrangementet er nu annonceret to steder på alternativet.dk; dels i kalenderen og
dels under Storekreds Sjælland – Lokalafdeling Roskilde. Dialog med INSP og modtaget tilbud i forhold
til at afholde arrangementer med spisning og kaffe.
Ad. 3:
Pressemeddelelsen blev godkendt med en lille rettelse. Martin udsender den til lokalbladene. Den bliver
gemt på Google Drev.
Ad. 4:
Lone gennemgik oplægget og tilføjer foreslåede ændringer til det nuværende papir (dokumentet skal på
Google Drev).
Det blev aftalt at:
 Martin byder velkommen – lidt historie – mulighed for spørgsmål og personlige dialoger efter 21.30.
 Lone faciliterer café-arrangementet
 Asger – runder af og siger tak for i aften
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Heller undersøger mulighed for at låne roll-up-banner med debatdogmerne, samt undersøger priserne
med henblik på, at vi på sigt selv skaffer en til lokalforeningen.
Martin udsender reminder til medlemmerne og gør dem opmærksom på, at der stadig er mulighed for
at tilmelde sig. Der bliver sat en sidste frist for tilmelding, så vi har tid til at tilpasse programmet til det
faktiske antal deltagere.
Helle vil gerne ringe rundt til nogle af medlemmerne og opmuntre dem til at deltage. OBS! Lone,
Merete, Asger og Martin skal lige spotte, om der er personer på kontaktlisten, som de tager sig af –
husk at give besked til Helle hurtigt.

Ad. 5:
Helle: Kan godt lide koordineringsopgaver. Herunder de opgaver, der hører til at være næstforperson. Vil
gerne være med på medlemskontaktopgaverne. Vil gerne knytte personlige kontakter og bånd til
medlemmerne. Og vil gerne være tovholder for et kommunalpolitisk udvalg. Er interesseret i de politiske
koordineringsopgaver – og ser sig som en slags politiske udviklingskoordinator. Herunder koordinering til
politisk forum. Fokus på det lokalpolitiske – hvad kan vi få gang i?
Asger: Ser sig selv som idéudvikler og debattør. Har blandt andet erfaringer fra alternative
beskæftigelsesprojekter i Holbæk (fx et pædagogisk rockband – Born in the purple). Dette er også en
mulighed indenfor idræt. En mulighed er at etablere et lokalt udviklingskatalog indenfor beskæftigelse;
tænketank, kuffertbånd eller lignende.
Lone: Det gode fælleskab som projekt. Lones runddelte oplæg om medlemskontaktarbejdet.
Martin: Opgaverne som forperson er givet, men vil gerne lade sig udfordre og er åben over for nye mulige
roller. Jf. oplægget fra første møde om Kerneopgaver er han interesseret i at være med til udvikle de
politiske strategier, der både går forud og omkranser det kommende lokalpolitiske arbejde. Fokus på de
forventninger og kompetencer, der knytter sig til det politiske arbejde og hvordan vi udvikler disse.
Herunder særlig fokus på, hvordan vi kan være med til at udvikle vilkårene for byrådets
beslutningsprocesser.
Ad. 6:
Martin: Den politiske radar skal kunne indfange både det der ligger lige for, og det som måske ligger og
ulmer lige under overfladen:
 Internationale tendenser og muligheder (EU-fonde og beslutninger)
 Nationale tendenser og muligheder (toner, fonde, initiativer til eftergørelse mv.)
 Aktuelle og kommende udfordringer i kommunen
 Mål- og visioner hos de øvrige partier, kandidater og medlemmer
 Virksomheder på forkant (eller bagkant) med den bæredygtige udvikling
 Foreninger og borger med bæredygtige visioner og handlinger
Vi kan etablere den politiske radar som et online dokument, en database eller et mindmap til løbende
opdatering. Et værktøj, der er nemt at overskue og nemt at fylde indhold på. Et værktøj der kan
understøtte det lokalpolitiske arbejde både i grupper og kommende politiske funktioner. Vi kan eventuelt
fordele specifikke områder til konkrete personer både i og uden for bestyrelsen.
Ad. 7: Helle: Fokus på hvem der kunne tænke sig at lege med omkring Kv17. Kampagneopgaver. Det
politiske arbejde. Uddannelse. Information. En pejling for om man er interesseret i det politiske arbejde –
pipeline.
Martin og Lone mente, at der var behov for en fælles vurdering af de politiske strategier og opsamling af
medlemmernes interesser, inden vi eventuelt nedsætter et specifikt Kv17-udvalg med et givent mandat.
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Spørgsmålet om etableringen af et valg-kampagnesekretariat/funktion blev nævnt som noget, der kunne
være aktuelt at få på benene hurtigt – både i forhold til Kv17 og kommende folketingsvalg. Punktet er sat
på som nummer tre på næste møde.
Ad. 8:
Spørgsmålet om strammer styring blev nævnt. Referenten foreslår, at vi fremover start til tiden og max
benytter 15 min. på de to første punkter.
1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min)
2. Siden sidst (max 10 min)
3. Kv17, politisk strategi og kampagnesekretariat
4. POLA’er – husk at kigge på de foreslåede temaer fra Landssekretariatet
5. TTIP – kan vi gøre noget lokalt?
6. Plan for de kommende møder og deres indhold – herunder medlemsaktiviteter for det kommende år.
7. Forslag til punkter på næste møde
8. Eventuelt samt kort evalueringsrunde
Ad. 9: Mødet sluttede inden

v/Martin

