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Alternativet – Lokalforeningen Roskilde

Dagsorden og kort referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 7. april 2016:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Gennemgang og underskrivning af
a. Medlemsbrev og referat fra den stiftende generalforsamling.
b. Vedtægterne – er der en af jer, der har mulighed for på forhånd at få Jeppe Johansens
underskrift på vedtægterne?
3. Medlemsmødet den 28. april – mødeform, invitation og tilmelding
4. Foreningsoprettelse - status
5. Hjemmeside – muligheder på kort og lang sigt
6. Pressemeddelelse
7. Håndtering af hinanden og vores mail (Helle)
8. Roller
9. Forslag til punkter på næste møde torsdag den 14. april
10. Eventuelt
Ad. 1: Helle ønsker mere præcision omkring hendes rolle i bestyrelsen med hensyn til referatet fra
sidste møde. Hun fremsender rettelser til Martin. I øvrigt fortsætter vi rollediskussionen på næste
møde den 14. april.
Ad. 2: Materialet er underskrevet af alle. Martin udsender brev, referat og vedtægter til de 176
medlemmer. Helle skaffer den opdaterede medlemsliste. Martin skaffer Jeppes underskrift.
Ad. 3:
Vi beder alle om at udfylde skemaet og foretage en prioritering af deres hovedinteresse i forhold til
partiprogrammet. Det vil sige kun en prioritering.
Invitation og tilmeldingsskema blev godkendt. Martin sørger for de sidste justeringer (jf. ovenfor).
Mødet starter med et kvarters introduktion til bestyrelsen m.v. og en sang. Vi starter præcis kl. 19
og selve café-arrangementet kl. 19.15.
Lone arbejder videre med formen til den 14. april.
Ad. 4:
Merete bliver kontaktperson for foreningen på virk.dk. Helle får det formelle på plads.
Merete undersøger mulighederne for at oprette en foreningskonto hos Merkur-Bank.
Ad. 5:
Inden sommer vil Alternativet/Landssekretariatet tilbyde et fælles hjemmesidesystem, der giver
mulighed for, at vi kan få en lokal hjemmeside. Desuden kommer der et særligt
organisationsværktøj, kaldet AlleOS i næste uge, som alle lokalforeninger kan benytte. Vi kigger på
og ser, hvad det rummer af muligheder. Hvis ikke får vi selv etableret et lokalt online-forum.
Ad. 6:
Martin reviderer pressemeddelelsen og skriver et kort afsnit om partiets bæredygtighedsprincipper.
Rundsender pressemeddelesen til bestyrelsen i løbet af de kommende dage.
Ad. 7: Uden for referat
Ad. 8:
Vi startede runden med Merete og fortsætter rolleafklaringen på næste møde.
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Merete: Ansvar for regnskab. Fokus på Pola under temaet bæredygtighed. Fortsætter med landbrug
og grise. En stor pola med PowerPoint om problemerne i svineproduktion med mulighed for dialog
med deltagerne. Event på torvet til jul. Pjecer til uddeling. Få de unge med. Eventuelt aftale med
Irma om at uddele pjecen der.
Også kyllinger og kalve kan komme med i fokus. Griseproduktion er dog det største område.
Event omkring vandkvalitet. Inddrage kilderne i Roskilde.
Deltage i diverse arrangementer vi finder på, herunder Kv17. Budskabet/formålet: 1. et skridt mod
økologisk bæredygtigt landbrug og 2. at informere om tilstanden i dansk svineproduktion.
Ad. 9
Indtil videre har fastlagt følgende forretningsorden for bestyrelsens dagsordner:
 Pkt. 1 Godkendelse af referat og dagsorden
 Pkt. 2 Siden sidst (”Har vi løse ender fra sidste møde/ dvs. kort rundt om bordet i forhold til
hvad hver enkelt har reflekteret over”).
 Beslutningspunkter tages først.
 Næstsidste punkt: Forslag til punkter på næste møde
 Sidste punkt: Eventuelt samt kort evalueringsrunde – (”hvordan har du oplevet mødet i dag
og har det levet op til dine forventninger”)
Øvrige punkter til næste dagsorden er:
 Roller (Asger, Helle, Lone og Martin)
 Den politiske radar
 Mødet den 28.
 Kv17.
Referent
Martin

