Dagsorden m.v. for bestyrelsesmødet torsdag den 8. december 2016
Lokale RUC1 kl. 19.30 (efter fællesspisning på INSP)
1.
2.
3.
4.
5.

Visionsspillet ved Jeppe (60 min)
Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
Godkendelse af referat fra sidste møde (5 min)
Gennemgang af AlleOs (30 min) ved Jeppe
Årsmøde og opstillingsmøde: (30 min)
a.
Udarbejdelse af dagsorden (se vedtægtskravet nedenfor)
b.
Ønsker til orienteringsbrevet (se opstillingskravene nedenfor som vel også skal med)
6. Eventuelt
Ad. 1: Jeppe gennemgik spillet og vi afprøvede det i fællesskab.
Ad. 2: Godkendt
Ad. 3: Godkendt
Ad. 4: Vi gennemgik AlleOs og afprøvede forskellige muligheder og funktioner.
Ad. 5: Vi gennemgik dagsordenskravene (se nedenfor) og ønsker til orienteringsbrev. Martin fremsender
udkast pr. mail med mulighed for at bestyrelsen kan kommentere.

Bilag:
Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde (jf. vedtægterne)
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent(er)
3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt

Krav til opstilling (jf. vedtægterne)
Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke
være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til
Alternativets bedste.
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det
opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.
Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges.
For hvert stående udvalg i Kommunalbestyrelsen, som Alternativet er repræsenteret i, nedsættes et internt
fagudvalg bestående af den tillidsvalgte samt op til fire medlemmer udpeget af bestyrelsen, hvoraf
minimum et medlem også er en del af bestyrelsen. De enkelte udvalg mødes forud for hvert byrådsmøde,
eller når dette ønskes af den pågældende folkevalgte eller af et flertal i det pågældende fagudvalg.
Formålet med møderne er at debattere aktuelle politiske sager og så vidt muligt involvere
kommuneforeningens øvrige medlemmer.
Opstillede og tillidsvalgte kandidater skal følge Alternativets partiprogram. Kandidaterne skriver med
opstillingen under på, at de løbende vil følge beslutninger truffet på kommuneforeningens
generalforsamling, i bestyrelsen og i de respektive fagudvalg.

