REFERAT FRA Å-LANGELAND BESTYRELSESMØDE D. 16.11.2017
Til stede: Lise, Fabian, Susanne, Ida, Ingvard, Jette og Johanne (ref)
Siden sidst:
Ingvard og Ida fortæller om, hvordan det er at være nye på vælgermøderne, at det både er
spændende og sjovt, at de føler sig taget godt imod – og at det også bliver rart, når det bliver onsdag
i næste uge.
Forslag fra Ingvard: At Langeland hos regeringen søger om kulturstøtte – og ikke fattighjælp!
Susanne er medlem af PTU og kan evt. ad den vej få en plads i Handicaprådet.
Fabian fortæller om de forskellige debatter, han har været med i, bl.a. på gymnasiet i Svendborg,
hvor Alternativet fik flest stemmer.
Han har også modtaget en mail fra Landssekretariatet med gode råd til konstituering på valgnatten.
Glæder sig over, at vi er på forkant på dette område.
Konstituering
Godt møde i tirsdags (14.11) med SF og Radikale i.f.t. interesseområder i kommunalbestyrelsen,
råd og nævn. Der er stemning for oprettelse af flere § 17.4 udvalg, bl.a. et grønt udviklingsråd.
Vigtigt ved tanker om ad hoc udvalgene (§ 17.4): At spørge de berørte parter (f.eks. frivillige), om
der egentlig er ønske om oprettelse af et givent råd. Borgerinddragelsen gælder over hele linjen.
Der lægges også op til, at alle i kommunalbestyrelsen repræsenterede partier får en plads i
økonomiudvalget. Alternativet har især ønske om en formandspost i Sundhedsudvalget.
Lørdag d. 18.11 samles alle 5 visionspartier for samlet at drøfte ønsker til udvalg, råd og nævn.
Forhandler
Jette starter som forhandler sammen med Ida. Planen er, at Fabian overtager, når han kommer ca. kl.
21 (efter orientering fra Jette/Ida). Hvis det mod forventning er uheldigt at skifte på det tidspunkt,
kan Jette fortsætte.
Fokus på valgnatten: Ordentlighed! Vores udgangspunkt er at lægge op til en bred konstituering og
fredelig fordeling af pladserne mellem alle de 15 valgte.
Kampagnestatus
- Fredag d. 17.11 kl. 12 er sidste frist for indsendelse af læserbreve.
- Diasshow og video sendes nu ud på diverse medier
- Lise og Fabian uploader på YouTube, så Jette kan lægge dem på vores hjemmeside
- På Torvet i Rudkøbing lørdag d. 18.11 fra 11 – 13. Ida steger valgflæsk, Jette, Ingvard, Lise
og Johanne er i Å-boden fra ca. 10.30.
- Valgcafe på ØP (FAA er arrangør) fra kl. 14 – 16.30. Der er gratis adgang, men tilmelding
nødvendig via FAA (find det på nettet). Vi stiller op med valgbord i forhallen
- Selve valgdagen/natten: På tirsdag mødes vi på Efes kl. 18 og spiser sammen. Kl. 19.30
åbner valgcaféen på Rådhuset.
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