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STILLERE: 

1 Finn Dyrby Hermansen 

NAVN: Karl- Emil Aagaard Mathiasen 
FØDEÅR: 1988 

MAIL: Karl-emils@hotmail.com 

HVILKE værdier skal 
være bærende for 
bestyrelsen 
fremadrettet?  

Mod på de udfordringer og konflikter, der ligger på vejen til måle. 
Gennemsigtighed i organisationen så medlemmer og fremtidige 
kandidater bedre kan forstå beslutninger, og det bliver nemmere at 
engagere sig i Alternativet. Empati fordi at de beslutninger, vi træffer, 
berører andre mennesker.  

MOTIVERET 
ANSØGNING (maks 
1000 tegn): 

Jeg har siddet i bestyrelsen det sidste år, hvor jeg har været tovholder for 
vores kommunikationsgruppe, der har stået for ansættelsen af en 
kommunikationsmedhjælper, og som har arbejdet med, hvordan vi bedre 
kan få frivillige til at engagere sig. Efter vi, i Alternativet, blev valgt ind med 
6 borgerrepræsentanter på rådhuset har der været ligeså høje krav til 
dem, som til organisationen, Alternativet København. Vi skal kunne hjælpe 
og støtte vores folkevalgte i deres arbejde, men hvad måske vigtigere er, 
skal vi organisere os så vores samarbejde virker. Vores bydele, lokaludvalg 
og frivilliges engagement nytter kun, hvis vi kan organisere os effektivt, og 
så vil vores medlemmer også i højere grad involvere sig. Heldigvis har vi et 
værdifællesskab og en masse gode erfaringer med os. Det skal vi, sammen 
med de frivillige i bydelene og lokaludvalgene, udnytte i opbygningen af 
den organisation, vi gerne vil have. Det vil jeg gerne få til at lykkes.  
 
Det tror jeg at vi kan gøre ved at skabe nogle klare simple strukturer, der 
går gennem så få kanaler, som muligt, både for borgerrepræsentanternes 
skyld, og i høj grad også for gennemsigtighed for medlemmernes skyld. Én 
af de kanaler kan være vores KK-udvalgsopdelte baggrundsgrupper, hvor 
medlemmer af borgerrepræsentationen kan få viden af medlemmer, og 
hvor medlemmer med viden og interesse kan være med til at skabe nye 
tanker om hvordan vores politik skal være. De baggrundsgrupper tror jeg 
skal være katalysator til, hvordan vi involvere flere og skaber en 
organisation, der står lig med vores værdier. 
 
Vi har ikke mange, og faktisk ikke nok, opstillere til at danne en hel 
bestyrelse. Jeg kan kun anbefale at stille op på dagen. Vi har et hammer 
godt sammenhold som er både vigtigt, spændende og lærerigt. 
 

KOMPETENCER:  3 år i Nordea som bl.a. bankrådgiver og, efter planen, en bachelor i 
økonomi til august 2019. 

RELEVANT 
ERFARING 

 Ét år i Alternativet Københavns bestyrelse. 
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2 Tara Benedicte Saecker 
3 Oliver Wulff Jørgensen 

4 Lisbeth Jarlov 

5 Matthew Daniali 
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