Alternativet – Lokalforeningen Roskilde

Dagsorden og kort referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 21. april 2016:
Dagsorden
1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min)
2. Siden sidst (max 10 min)
3a. Medlemsmødet.
3b. 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. 1: Godkendt med en enkelt rettelse fra Helle.
Ad. 2:
Lone: Miljøpulje på 100.000 kr. Kontaktet Trine Sørensen. 2. maj er ansøgningsfrist. Et parti kan godt søge
på linje med foreninger. Tolkes forskelligt fra kommune til kommune. Lone sender ud til medlemmerne og
sætter på Facebook. Vi tager det også op den 28. april på medlemsmødet. Har kontaktet et enkelt medlem.
Asger: Fokus på S-togslinjen til Roskilde. Vi skal have fokus på transport og togtrafik til Roskilde.
Martin: Dialog med Landssekretariatet. Det er nu muligt at oprette sig på AlleOs.
Merete: Registreringsbeviset modtaget.
Helle: Enhedslisten oprettede Anstændighedens Plads som en begivenhed. Hjørnet over for Roskilde Bank
er officielt indviet. Deltog i mødet ”Et fattigt forår”.
Ad. 3a: Hint på Facebook: De skal tilmelde sig på linket. 11 har tilmeldt sig nu.
Lokaleklargøring: Vi kommer kl. 17:30.
Lone køber papirduge, kaffe og te sukker og tusser.
Rollups leveres fra Greve – eventuel henter Martin dem.
Martin søger for at sangen (Og alle de små blomster) kommer på PowerPoint.
Ad. 3b:
Helle mener, at bestyrelsen først og fremmest skal være faciliterende i forhold til Kv17.
Lone: Vi skal have en god struktur.
Enighed om strukturen i Martins oplæg (”Forslag til Kv17-initiativer”).
Kampagnegruppen: RAU’er må med på banen her. Rigmor er hovedkontantperson. Martin kontakter
hende.
Ad. 4: Listen til POLA’er blev diskuteret. Vi fortsætter diskussionerne på næste møde i lyset af
medlemmernes tilkendegivelser.
Ad. 5:
Helle: Skulle hilse fra Rasmus. Helle står for at arrangere et lokalt TTIP-debatmøde med repræsentanter fra
både fortalerne og modstanderne. Hun orienterer løbende og kommer med en plan, når denne er klar.

Ad. 6:
Vi laver to møder efter torsdag den 28. april, hvor vi laver årshjul og lægger planer for efteråret. Møderne
er fastlagt til: Tirsdag den 10. maj og den torsdag 26. maj. Nøglekort: Merete hente den 26., Asger henter
den 10. maj.
Ad. 7:
Dagsorden
1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min)
2. Siden sidst (max 10 min)
3. Merkurbank – oprettelse
4. TTIP – status
5. Opsamling på medlemsmødet den 28. april
a. Opsamling fra grupperne
b. Opfølgning - diskussion af perspektiveringer og muligheder med henblik på prioritering af
konkrete initiativer og faciliteringsbehov
c. Herunder mulige POLA’er
6. Kv17: Politisk strategi og kampagnesekretariat
7. Forslag til punkter på næste møde
8. Eventuelt samt kort evalueringsrunde
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