Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2017
Til stede: Kristian, Mads, Martin, Sussie, Tirsa samt Torben (i begyndelsen mødet).
1. Vi lander med en gang bordet rundt: Hvor er vi personligt - hvad giver os energi, hvad vil vi og hvad vil
vi ikke?
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referatet fra sidst
4. Godkendelse af referat fra opstillingsmødet den 21.9 – herunder kommentarer og forslag til rettelser
5. Kommunikation og samarbejde
a.
Pressen – reaktion på indlæg i dagspressen og Facebook vedrørende lokalbestyrelsen
opstillingsproces m.v.
b.
Kv17-gruppen – konsensus vedrørende:
i. Kampagnemodel og samarbejdsrelationer
ii. Facebook
iii. Vælgermøder
iv. Rollefordeling
6. Event den 9.11 med Uffe Elbæk.
7. Eventuelt
Ad. 1:
Ikke til referat.
Ad. 2:
Godkendt.
Ad. 3:
Godkendt.
Ad. 4:
Godkend uden bemærkning. Udsendes til medlemmerne og lægges på hjemmesiden.
Ad. 5:
A:
Som gensvar på indlæg i Paperboy samt på indlæg i andre medier, var der fuld enighed om, at vi sender
nedenstående til de lokale medier:
”Alternativet har fået forskellige kritiske reaktioner på vores interne opstillingsproces. Den nyvalgte
bestyrelse erkender, at der har været samarbejdsproblemer, men at vi nu arbejder fremadrettet, og i øvrigt
ikke offentligt kommenterer på interne problemer, der kunne udstille medlemmer personligt. På
generalforsamlingen opstillede vi som en partiliste, og det betyder, at vi primært vil se kandidaterne øverst
på listen til arrangementer og i pressen.
På bestyrelsens vegne (Tirsa Reinholdt, Sussie Thorslund Nøhr, Mads Kramshøj Christensen, Martin
Geysner, Kristian Gylling og Torben Pedersen)

Presseansvarlig: Mads Kramshøj Christensen, Alternativet Roskilde
B:
Kampagnemodel og samarbejdsrelationer:
Det er de aktive medlemmer i Kv17-gruppen, der selv bestemmer, hvem de vil føre kampagne for.
Kandidater og koordinatorer må respektere, hvordan de enkelte aktive prioriterer deres ressourcer.
Medlemmer der ikke respekterer opstillingsmødets og generalforsamlings prioriteringer og i øvrigt ikke
overholder Alternativets dogmer og værdier i deres kommunikation på Facebook, skal ikke regne med
bestyrelsens eller Kv17-gruppens opbakning.
Bestyrelsesmedlemmerne deltager hver især i de aktiviteter, vi nu finder givtige, og som støtter vores
kandidater i spidsen for listen.
Herudover henvises til den fastlagte rollefordeling nedenfor.
Facebook:
Det er kun Facebook-gruppens hovedansvarlige, der kan være administratorer. Dogmer og værdier skal
overholdes. Indlæg, der ikke respekterer den gode tone, vil med stor sandsynlighed blive fjernet.
Facebook-gruppens hovedansvarlige er Torben Pedersen og Lene Okholm. Mads og Martin er med som
sparringspartnere.
Vælgermøder:
Lene og Torben har ansvaret for koordineringen af vælgermøderne (herunder i hvilket omfang andre tager
sig af møderne) og for at involvere deres bagland i deltagelsen og gennemførelsen. De informerer løbende
Tirsa (se nedenfor) om mødernes fordeling.
De har også ansvaret for at melde tilbage til mødearrangørerne, om Alternativet deltager i de enkelte
møder.
Rollefordeling:
Tirsa: Er ansvarlig for vores kontaktliste og er samtidig eventkoordinator. Hun ajourfører vores kontaktliste
og holder styr på vores fælles eventkalender (herunder valgmøder). Hun har overblik over, hvor der
mangler personer til konkrete opgaver/udfordringer.
Kandidater og eventmagere skal orientere Tirsa om planlagte events, så det kommer med i den fælles
kalender.
Vi opfordrer derfor også de medlemmer, der gerne vil bidrage til valgkampen, til at kontakte hende, hvis de
har lyst til at være med. I løbet af den kommende uge tilgængeliggør vi eventoversigten/kalenderen på
hjemmesiden, så alle kan se, hvor og hvornår der er behov for at deltage og give en hånd med.
Mads: Er pressekoordinator. Så vidt muligt bør alle indlæg gå igennem Mads, der gerne giver respons og
korrekturlæsning m.v.
Sascha: Er konsulent og igangsætter for eventmagere. Kan benyttes som sparringspartner i alle
sammenhænge. Hun har en stor værktøjskasse og meget erfaring.

Sussie: Er bestyrelsens Kv17-ansvarlig. Herunder også kontaktperson til de øvrige partier.
Bodil: Er ansvarlig for baggrundskatalog og valgprogram.
Ad. 6:
Martin er kontaktperson og koordinator i forhold den 9.11
Ad. 7:
Vi nåede ikke længere – tiden var gået.

