Alternativet Langeland - bestyrelsesmøde d. 30/11 2017
med evaluering af KV 17
Til stede: Fabian Munkholm Davidsen, Carsten Roed Jensen, Lise Munk, Johanne Botfeldt, Ingvard Hansen,
Susanne Jørgensen, Jette Purup og Ida Friis (ref)
1. Konstitueringen efter kommunalvalget indbragte Ida en plads i bestyrelsen for Sydlangeland
Fjernvarme og forhåbentlig 17.4-udvalget Grønt Udviklingsråd. Jette har bedt om en plads i 17.4udvalget vedr. borgerinddragelse.
2. Evaluering af KV17:
Jette har lavet en liste/overblik over Alternativets valgkampagne, se nederst, bilag 1.
Hvad skulle/kunne vi have gjort anderledes for at få de 30 stemmer, vi manglede for at få et mandat:
-

Brug fb mere: Alternativet Langeland
Vær mere synlige i gaden v. feks. Brugsen
Event som skiller os ud
Evt. mere fokus på, at vi støttede Tonni i valgforbundet
Indgå i et lille valgforbund
Vær et tydeligere Alternativ i forhold til de andre partier
Vælg 3-4 mærkesager
Send ud til venner og bekendte
Drop valgplakater
Behold nyhedsbrevene
Livestream debatterne på fb
Brug flere penge på annoncer i Øboen
1. valgprogram 2. flyer 3. let flyer med 3 mærkesager
Roadtrip
Flere læserbreve

Hold fast i:
 Medieomtale
 højeste stemmeprocenttal i Alternativet på landsplan
 Flot valgprogram
 Deltag i alle debatter
Plej foreningen:
-

Hold fest – Carsten tager initiativet / Nytårskur
Hold foredrag
Inddrag medlemmerne

Jette: lav medlemshvervekampagne
Lise skriver læserbrev – vi andre deler læserbrevet på fb og hjemmesiden
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Fremtidsplaner:
Vær lokalt aktive
Carsten: Landsbyklyngen Langeland, stiller op til bestyrelsen for Langelands Forsyning og SuperBrugsen
Jette: Stigruppe Landsbyklynge, 8. marts bevægelsen, Langelands Elforsyning
Ingvard: Stigruppe Landsbyklyngen, ”den lokale” i Tranekær
Johanne: Alternativet, Synger i kor
Susanne: Ansøgt om handicapråd, læser om vand og miljø
Lise: kommunikation i Landsbyklyngen Langeland, medicinhaverne
Fabian: Stiller op som elevrådsformand på gym, stiller op til folketinget, ordfører for alternativets unge
Ida: bestyrrelsen for Sydlangeland Fjernvarme, etablering af skovlegeplads.

Kommunikation i valgkampen med kandidater til regionsrådsvalget
-

Vi vil gerne profilere ALLE RV kandidaterne
Holde møde med dem forud for næste valg
Forventningsafstemning
Inddrag regionsrådskandidaterne fra starten.

Spidskandidatopgaver:
-

Samle kandidatteamet
Forventningsafstemning i teamet fra starten

Vi mødes 1 gang om måneden, indtil videre planlægger vi fra måned til måned.
Næste møde den 10. dec. kl. 16.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing.
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