
katalog 
over 

workshops



overordnet
Workshops A-J (formiddag) kl. 11:00-13:00 - UDDANNELSE
Workshops 1-13 (eftermiddag) kl. 14:00-16:30 - ORGANISATIONSUDVIKLING  

Se overordnet program til medlemsdagen her. 

Du kan tilmelde dig her til max én workshop om formiddagen og max én workshop om eftermiddagen. 

workshops Med Uddannelse 
soM prIMÆre ForMÅl 

Workshops A-F formiddag kl. 11:00-13:00

Lokaler annonceres senere.

Bemærk: Alle workshops om formiddagen starter med det samme slideshow, der uanset workshoppens emne vil give deltagerne en kort 
intro til Alternativets organisering, digitale platforme og generelle regler for persondata o.a.

https://alleos.alternativet.dk/files/articles/1_0_medlemsdagen2019_program_alternativet_ny.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO0wgjtaFlu0W2D4AWW0PHVIFggBWpgDZwrTkHD3oCPw973Q/viewform


Nr

A

Titel

Økonomi & 
administration i 
foreningsarbejdet

Indhold/form

Vi gennemgår:

• Hvilke økonomiske og administrative opgaver og pligter der er i 
en forening i Alternativet

1. Drift af forening (cvr, bank, e-boks mv.)
2. Budget og regnskab
3. Ansøgning om KV og RV partistøtte
4. Arkivering

• Hvem har ansvar og hvem skal udføre opgaverne.
• Hvor finder man hjælp og vejledninger til at udføre opgaverne.
• Overdragelse af opgaver og pligter fra en afgående bestyrelse 

til den nye bestyrelse.

På workshoppen udleveres:
• Overordnet vejledning i papirformat (hjælp til selvhjælp)

Deltagere: 
• Primært bestyrelsesmedlemmer og nysgerrige

Workshopejer(e)
Facilitator(er)

Birte Rabjerg,
Landssekretariatet



Nr

B

Titel

Alternativets 
politiske arbejde i 
kommunerne

Indhold/form

I Aarhus kommune har man nu en klimafond på 116 millioner, 
Silkeborg er certificeret som bivenlig kommune og København har 
fået en bæredygtig mad- og måltidsstrategi  - disse er blot nogle 
af eksemplerne på, hvad Alternativets byrådspolitikere har sat af 
Å-aftryk i år. 

Hver dag arbejder vores 19 byrådspolitikere på at indføre 
Alternativets politik på kommunalt plan. Kom og hør om deres 
politiske hverdag og benyt muligheden og få en snak med en af 
dem. Der gemmer sig både historier om politiske magtkampe, 
grønne sejre, ny politisk kultur og meget mere. 

Workshopejer(e)
Facilitator(er)

Erla Hadaoui, 
Landssekretariatet



Nr

C

Nr
D

Titel

AlleOs til 
bestyrelser

Titel
AlleOs til alle 
os andre

Indhold/form

Kom og lær mere om hvordan du bedst kan bruge AlleOs og Dialog 
som bestyrelsesmedlem. Medbring gerne en computer for at få 
mest muligt ud af undervisningen. Vi vil bl.a. komme ind på:

• Ændringer i bestyrelser
• Udsendelse af mødeindkaldelser og nyhedsbreve igennem 

Dialog
• Hvad Dialog ellers kan bruges til i bestyrelsesarbejdet
• Udtræk af medlemslister
• Kalenderen
• Teams
• Håndbog
• Persondata

Pause, hvor du kan få hjælp til mere specifikke spørgsmål.

Derefter, vil der være en fælles brainstorm om hvordan AlleOs og 
Dialog bedre kan understøtte bestyrelsesarbejdet og hvordan vi kan 
forbedre brugervenligheden af systemerne.

Indhold/form
Denne workshop er slået sammen med C

Workshopejer(e)
Facilitator(er)

Noah Sturis, Thomas 
Huulbæk, Annemarie 
Thomsen og Thomas 
Esbensen.

Workshopejer(e)
Facilitator(er)
Noah Sturis, Thomas 
Huulbæk, Annemarie 
Thomsen og Thomas 
Esbensen.



Nr

E

Titel

Alternativet 
International

Indhold/form

Alternativet arbejder også internationalt!

Vores vedtægter definerer Alternativet som et internationalt parti, 
men hvad gør vi egentlig for at fylde den rolle ud?

• Anne-Marie er den ene af Hovedbestyrelsens to involverede i 
det internationale arbejde, og hun fortæller lidt om de områder, 
vi arbejder med.

Alternativet er i gang med et internationalt projekt sammen med 
fire grønne partier/organisationer i Østafrika. Projektet er betalt af 
DIPD - Danish Institute for Parties and Democracy.

• Projektansvarlig Nieves Turégano fortæller om projektet, og 
folder sammen med Anne-Marie perspektiverne i arbejdet ud. 
Vi taler også om muligheden for at frivillige kan være med i 
aktiviteterne.

Workshoppen afvikles på engelsk, men der vil være mulighed for at 
få hjælp til at oversætte spørgsmål og kommentarer fra dansk.

Workshopejer(e)
Facilitator(er)

Nieves Turégano, 
Project Manager 
for Democracy 
Support in Africa, 
og Anne-Marie 
Gertsen, medlem af 
Hovedbestyrelsen.



Nr

F

Nr
G

H

Titel

Det lokale 
pressearbejde

Titel
Bliv en alternativ 
producer

Sociale medier 
- online og i 
virkeligheden

Indhold/form

Workshop med fokus på at komme i lokale medier med alternativ 
politik. Hvordan tænker journalister/redaktører? Hvad er den gode 
historie? Hvordan vinkler du dit emne?

Indhold/form
Aflyst

På workshoppen kan du lære mere om det gode indhold på 
sociale medier - primært Facebook, Instagram og Twitter. Du får 
tips og tricks til do’s and don’ts til indhold på alle tre platforme, 
og vi kigger også lidt nærmere på annoncering og krav til det. Vi 
skal også se på, hvordan du kan koble events i virkeligheden med 
din tilstedeværelse på sociale medier. Der vil være små hands-
on opgaver i løbet af workshoppen. Det forventes, at du allerede 
er aktiv på sociale medier, og at du har et basalt kendskab til 
platformene. Du behøver dog ikke have en profil på alle tre 
platforme for at være med.

Workshopejer(e)
Facilitator(er)

Mikkel Bahl,
Christiansborg
sekretariatet.

Workshopejer(e)
Facilitator(er)
Oliver Riel,
Christiansborg
sekretariatet.

Sidsel Ravn,
Christiansborg
sekretariatet og
Maiken Meedom, 
Landssekretariatet .



Nr

I

J

Titel

Dirigentkursus

Bedre møder 
med samtykke 
princippet

Indhold/form

Mangler din storkreds eller lokalforening også altid en dirigent til 
års- og opstillingsmøde? Har du lyst til at blive klædt ordentligt på 
til opgaven? Vi gennemgår formalia og almen foreningspraksis, 
så du er rustet til at håndtere de udfordringer der kan opstå i 
forbindelse med et års- eller opstillingsmøde. Vi taler sammen om 
hvad “god mødeledelse” kan være.

Samtykke princippet er en bærende del af nyere 
selvledelsesmetoder som sociokrati og holakrati. Vi har arbejdet 
med princippet i Storkreds Fyn det sidste års tid og har gjort os 
nogle erfaringer som vi gerne vil dele.

Med samtykke princippet er der en overskuelig og konkret 
rækkefølge i hvornår man snakker om hvad på et møde. Det gør det 
lettere at få alle på banen, samtidig med at der kan nås hurtigere 
frem til en (bedre) beslutning.

Lær på denne workshop at bruge samtykke princippet som 
grundlag for en effektiv beslutningsproces der høster den kollektive 
intelligens i jeres bestyrelse eller gruppe.
 

Workshopejer(e)
Facilitator(er)

Bine Siefert 
Hovedbestyrelsen,
Organisations-
udviklingsudvalget
og Peter Laudrup.

Kåre Wangel
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget
og Nina Rosemarie.



Nr

1

Titel

Hvordan kan vi 
være samfundets 
arkitekter?

Tekst

En udbredt holdning i Alternativet er, at der er behov for at 
tænke samfund på helt nye måder. En anden udbredt holdning i 
Alternativet er, at vi ønsker at være samfundsarkitekter, der tænker 
i radikalt anderledes løsninger.  

Som samfundets arkitekt har man (som enhver anden arkitekt) 
brug for et rum til at tegne, måle, teste, tage fejl og starte forfra - 
uafhængig af, hvordan den endelige model måtte ende ud.

Derfor vil denne workshop fokusere på, hvordan vi i Alternativet 
kan skabe en form for “samfundets arkitektstue”. Et rum, hvor der 
er plads til at udvikle og afprøve ideer, kvalificere og forkaste dem. 
Et rum hvor samfundsmodeller kan tage form med organisatorisk 
og politisk validitet, men ikke nødvendigvis udmønte sig til konkret 
politik. Et rum hvor man kan filosofere, undersøge, gennemarbejde, 
udfordre og raffinere ideerne om, det samfund vi kæmper for, samt 
blive klogere på følgerne af de modeller vi arbejder med - både de 
positive og negative. Hvordan skaber vi det rum? Hvordan kunne 
det se ud? Og er der et behov for et sådant i Alternativet?

Forslagsstiller

Workshopejer
Oliver Milan,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator
Nilas Bay Foged

eFterMIddag
workshops Med UdvIklIng soM prIMÆrt ForMÅl

Workshop 1-13, eftermiddag kl. 14:00-16:30. Lokaler oplyses senere.



Nr

2

Titel

Hvilken bevægelse 
vil vi skabe?

Tekst

I Alternativet vil vi gerne ændre verden på (mindst) to måder: 
Gennem det parlamentariske (dvs. det som vores folkevalgte på 
alle niveauer arbejder med), og bevægelsen (dvs. alle de andre 
ting vi gør som ikke nødvendigvis har noget at gøre med det 
parlamentariske).

Som de nye grønne bevægelser (fx Bedsteforældre for Klima og 
Den Grønne Studenterbevægelse) har vist er der stor styrke og 
fællesskab i bevægelser. Desværre forekommer det, at vi mange 
steder har tabt pusten lidt i forhold til det bevægelsesdelen af 
Alternativet.

Det kan der være mange årsager til, men bevægelsesdelen er en 
vigtig del af Alternativets DNA. Vi vil i denne workshop diskutere 
følgende spørgsmål:

• Hvad skal vores rolle være i forhold til de nye grønne 
bevægelser? Selvom organisationer som fx DSG nok ikke ønsker 
at kobles til et bestemt parti, kunne der måske være en form 
for samarbejde. Hvad kunne komme ud af det, og hvad ville det 
betyde for vores egen bevægelsesdel?

• Hvad er den gode Alternativet-bevægelse for dig (og din nabo)?
• Kan vi knække koden og blive en stærk omstillingskraft lokalt 

og regionalt på tværs af partipolitiske skel og samtidig være 
et politisk parti? Behøver bevægelsen at hedde noget med 
Alternativet? (jf. ‘Omstilling Silkeborg’, ‘SharingGentofte’, ‘Grøn 
Dag i Viborg’, …), og behøver man være medlem?

Forslagsstiller

Workshopejer
Søren Have,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator
Peter Kjær



Nr

3

Titel

De politiske 
sigtepunkter i det 
organisatoriske 
arbejde

Tekst

Politisk Forum vedtog i august Alternativets politiske sigtepunkter. 
Den politiske retning for hele Alternativet. 
 
I denne workshop skal vi overordnet arbejde med, hvad de politiske 
sigtepunkter betyder for vores måde at arbejde på i organisationen. 
 
Hvad betyder det f.eks. I praksis at “Alternativet vil arbejde for at 
opnå dette ved at insistere på behovet for radikale gennemgribende 
forandringer (...)” og samtidig “gå foran som arkitekter for et 
bæredygtigt samfund”. Hvordan skal vores organisation se ud, hvis 
den skal arbejde sådan? 
 
Det skal vi undersøge og komme med bud på i denne workshop.

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Helena Udsen, 
Hovedbestyrelsen,
Medlem af Politisk 
Forum og Politisk 
Forums ledelses-
udvalg for hoved-
bestyrelsen.
 
Facilitator(er)
Birgitte Kehler Holst, 
Medlem af Politisk 
Forum fra Storkreds 
København.
 
Karin Genz,
Medlem af Politisk 
Forum fra Storkreds 
Sydjylland og Politisk 
Forums ledelsesud-
valg for storkredsene.



Nr

4

Titel

Hellig eller hykler?

Tekst

Personlig forandring eller systemforandring?
 
Hvordan balancerer du som medlem (og evt. kandidat) i andres 
modfortælling om ‘at er du ikke hellig, er du hykler’?
 
Mange af os oplever at blive stillet til regnskab for vores personlige 
handlinger (fx mht. kødspisning, dieselbilkørsel og flyrejser), i lyset 
af vores politiske mål. Hvad kan vi (og omverdenen) rimeligvis 
kræve af hinanden, om noget. Hvordan får vi tydeliggjort grænsen 
mellem det politiske og personlige projekt - og hvor går den?
 
Hvordan skabes et troværdigt - men ikke helligt - narrativ i forhold 
til vores politiske program og vision? Deltag og kvalificer debatten 
og find sammen med andre frem til gode refleksionspointer og 
dilemmaspor, som vi alle kan blive klogere af at tænke over og 
drøfte med hinanden
 
Form: mindre debatgrupper med facilitator

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Bine Siefert,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator
Ulla Munksgård og 
Kenneth Dollerup



Nr

5

Titel

Ledelsessyn i ny 
politisk kultur 

Hvorvidt spejler 
vores organisation 
vores politiske 
projekt og arbejdet 
for en ny politisk 
kultur?

Tekst

Agile, Dragon Dreaming, Sociokrati, Holakrati. Der 
eksperimenteres i øjeblikket alle vegne med nye ledelsesformer og 
organisationsformer. Måske vi kan lære noget af disse metoder i 
Alternativet. 

Hvilke forventninger har vi til hinanden når vi udfylder tillidsposter 
eller indtager ledelsesstillinger? Hvad mener vi at ledelse skal være 
i Alternativet? Og kan vi skabe synergi mellem ansvarsfordeling og 
inddragelse?

Vi har en ambition i Alternativet om at skabe en politisk kultur hvor 
det er en fordel at alle deltager og samarbejder. Hvor flere ved 
mere. Understøtter vores nuværende organisation med bestyrelser, 
formelle valg og afstemninger denne ambition? Skal den gøre det?

Kom og del dine erfaringer med hvad god ledelse og organisation 
er for dig. Lad os sammen se hvilken vej vi kan gå herfra.

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Kåre Wangel,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator
Thor Clasen Jonasen



Nr

6

7

Titel

Hvordan skal vi 
organisere os - fra 
bestyrelse til klub?

Hvordan skaber 
vi sammenhæng 
mellem nationale, 
regionale og lokale 
politiske udspil 
i byrådsarbejdet 
frem mod 2021?

Tekst

Lige nu sidder nogle af vores bestyrelsesmedlemmer i en yderst 
presset situation, med angst for ikke at kunne mønstre medlemmer 
til en kommende bestyrelse. Hvordan kan vi gøre det sjovere og 
lettere at være aktiv? Formålet med denne workshop, er at kigge 
ind i hvordan vi kan gøre organisationsopbygningen mere fleksibel, 
og at hjælpe bestyrelser i nød.

Skal vi åbne op for at storkredse kan lægges sammen til regioner 
(regionsbestyrelser) -  at lokalforeninger kan nedlægges, og 
ændres til klubber, uden formel bestyrelse? At storkredse/regioner 
overtager lokalforeningernes administrative arbejde? Evt. input fra 
Alternativets Unge.

PoFo vedtog den 10. august en række strategiske politiske 
sigtepunkter for Alternativet. Et af sigtepunkterne er:

Vi vil sikre synergi ved at skabe et videns- og erfarings- og 
inspirationsflow i hele partiet, så vi kan skabe sammenhæng 
mellem nationale, regionale og lokale politiske udspil og tiltag.

Hvordan gør vi det bedst muligt?
Hvilke tiltag er allerede iværksat?
Kan vi sammen finde de bedste politiske områder, hvor der kan 
skabes sammenhæng?

Forslagsstiller

Workshopejer
Louisa Bisgaard,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator
Henrik Pedersen

Workshopejer
Esben Sloth,
Landssekretariatet

Facilitator
Karen-Maria Slente 
Stubager 



Nr

8

9

Titel

Hvordan skal 
Alternativet 
opstille kandidater 
i fremtiden?

Fra evaluering til 
organisations-
udvikling

Tekst

Med udgangspunkt i læringsudvalgets rapport, vil vi på 
workshoppen arbejde med de erfaringer med opstilling af 
kandidater, vi allerede har gjort os. Vi vil også stimulere hensigter 
med og gode ideer til fremtidens opstillingsform.

Hovedbestyrelsen nedsatte et læringsudvalg i foråret 2018. Fra 
september 2018 til februar 2019, arbejdede udvalget med den 
opgave der var stillet af HB, nemlig at evaluere på de erfaringer 
partiet har i forbindelse med opstilling af folketingskandidater.
Læringsudvalgets undersøgelse, analyse og vejledninger er 
beskrevet i Læringsudvalgets rapport som kan læses her. 

Hvad er vigtigst at tage med videre fra evalueringen af forårets 
valgkampe, og hvordan sikrer vi, at den læring vi løbende gør 
os, kommer videre og bliver bredt forankret blandt medlemmer, 
tillidsvalgte og folkevalgte?

Deltagerne til workshoppen bedes læse evalueringsrapporten 
inden. 

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Jesper Callesen,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator(er)
Trine Hertz, Ditte 
Kanstrup og 
Thorkild Olsen, 
Læringsudvalget.

Workshopejer
Majken Mac,
Landssekretariatet  

Facilitator
Trine Aslaug Hansen

https://alternativet.dk/application/files/1715/6595/2273/LaeringsudvalgRapportA_1.pdf


Nr

10

Titel

Hvordan prioriterer 
Alternativet bedst, 
de økonomiske 
midler, vi har?

Tekst

Det er ikke nogen hemmelighed, at forårets valgresultater og en 
nedadgående medlemsudvikling har betydning for Alternativets 
økonomiske situation. 

Bag enhver økonomisk prioritering ligger et til- og et fravalg og i 
disse en potentiel værdimæssig prioritering samt et fokus på at få 
flere medlemmer.

På denne workshop skal vi diskutere økonomiske prioriteringer 
generelt og i Alternativet. Vi ønsker at blive klogere på, hvad 
medlemmerne tænker om dette område. Har I erfaringer og 
gode ideer til effektiv udnyttelse af midlerne fra fx arbejdet i en 
lokalforening eller storkreds, hører vi meget gerne om disse.   

Input vil tages med videre i Hovedbestyrelsen og i 
organisationsudviklingudvalgets arbejde frem mod Landsmøde 
2020.

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Torben Nicolaisen, 
Kasserer,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator(er)
Kasper Moritz og
Birte Rabjerg



Nr

11

Titel

Hvordan 
tilpasser vi vores 
vedtægter mest 
hensigtsmæssigt?

Tekst

Formålet med workshoppen er at drøfte mulige 
vedtægtsændringsforslag (fx nye opstillingsmetoder for kommunal-, 
regionsråds- og folketingsvalg og frigørelse af storkredse i forhold 
til krav til stiftelse af lokalforeninger) med henblik på at gøre den 
nuværende struktur i Alternativets organisationsform tydeligere 
og tilpasse vores interne regelsæt, så vedtægterne udgør en stabil 
platform og et bidrag til udviklingen af Alternativet som parti og 
medlemsdrevet organisation.

Vi skal lære af vores erfaringer og en af dem er, at regler og 
strukturer også skal have tid til at sætte sig, før de laves om igen. 
Derfor foreslås der heller ikke umiddelbart store ændringer* 
i forhold til de organer som Alternativet har nu, men alene 
justeringer af kendte organer, og forbedringer af de eksisterende 
vedtægter baseret på de erfaringer Alternativet har haft med dem.

*: Vi er dog opmærksomme på at organisationsudviklingsarbejdet 
potentielt kan føre til behov for større ændringer.

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Poul Brandrup,
Hovedbestyrelsen, 
Organisations-
udviklingsudvalget.

Facilitator(er)
Jan Kristoffersen og 
Saxe Wagner



Nr

12

Titel

Forslag fra 
medlemmer

Tekst

Sidder du med en idé til en workshop, som bare må og skal med på 
Medlemsdagen? 

Kan du tage ejerskab over et emne og transformere det til en 
workshop? Finde facilitatorer, der vil hjælpe dig med at planlægge 
og lede deltagerne godt igennem på dagen? 

Organisationsudviklingsudvalget har ladet to workshops være åbne 
for ideer og handlekraft fra medlemmerne.

Send dit forslag til medlem@alternativet.dk senest d. 20. oktober. 

Der er plads til max to workshops.

Ved deltagelse på mindre end 10 personer på dagen vil 
workshoppen blive aflyst (dette gælder for alle workshops i 
kataloget).

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Kan blive dig...

Facilitator(er)
Ikke annonceret 
endnu

mailto:medlem%40alternativet.dk?subject=


Nr

13

Titel

Forslag fra 
medlemmer

Tekst

Sidder du med en idé til en workshop, som bare må og skal med på 
Medlemsdagen? 

Kan du tage ejerskab over et emne og transformere det til en 
workshop? Finde facilitatorer, der vil hjælpe dig med at planlægge 
og lede deltagerne godt igennem på dagen? 

Organisationsudviklingsudvalget har ladet to workshops være åbne 
for ideer og handlekraft fra medlemmerne.

Send dit forslag til medlem@alternativet.dk senest d. 20. oktober. 

Der er plads til max to workshops.

Ved deltagelse på mindre end 10 personer på dagen vil 
workshoppen blive aflyst (dette gælder for alle workshops i 
kataloget).

 

Forslagsstiller

Workshopejer
Kan blive dig...

Facilitator(er)
Ikke annonceret 
endnu

mailto:medlem%40alternativet.dk?subject=

