Tillidspostkandidaturer til

Dette er en folder over de kandidater, som havde meldt deres
kandidatur til diverse tillidsposter i Hovedstadens Radikale
Venstre ved udsendelse af indkaldelse til Årsmødet 2018. Det er
selvfølgelig muligt at stille op til tillidsposterne på selve Årsmødet, selvom man ikke har meldt sit kandidatur i forinden.

Thomas Elkjær - Formand
Vi skal vinde valg – kodeordet er samarbejde
Jeg stiller op som formand for Hovedstadens Radikale Venstre med det
mål at skabe en organisation med en rød tråd fra medlemmer til folkevalgte.
En organisation, hvor vi har åbne og tydelige politiske samtaler ført i
radikal ånd med fokus på frisind, retsind og storsind. En organisation der
bygger på tillid, åbenhed og samarbejde.
Jeg har stillet op til to byrådsvalg og et EP-valg. Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen ca. siden 2012 og været næstformand i et par lokalforeninger.
Jeg er uddannet Cand. Polit og har min egen it-konsulentvirksomhed,
hvor jeg hjælper virksomheder med agile transformationer. Jeg bor på
Islands Brygge, er gift, har tre børn, to børnebørn, to par fodboldstøvler,
tre guitarer, to trommesæt, fem reoler, en yogamåtte og et verdenskort.

Sanne Klietsch - Næstformand
Det skal være sjovt at være aktiv
For mig er det vigtigt, at alle medlemmer med lyst til at engagere sig i
det politiske og organisatoriske arbejde kan finde en plads i foreningen
til deres engagement. Alle vores medlemmer skal kunne se, at det både
er sjovt, spændende og givtigt at engagere sig i vælgerforeningen, og det
skal være nemt at melde sig på de opgaver, man gerne vil engagere sig i.
Jeg har de sidste par år været aktiv i kampagneudvalget og forretningsudvalget. Jeg stiller op til næstformandsposten, fordi jeg gerne vil fortsætte mit arbejde med at styrke kommunikation og samarbejde på tværs
i organisationen og ud mod vores medlemmer.
Jeg bor på Amager med min mand og 2 teenagedrenge og arbejder som
udviklingschef i DSB og Banedanmark Trafikinformation.

Søs Haugaard - Næstformand
Vælgerforeningen skal engagere medlemmerne politisk og organisatorisk og vi skal samarbejde konstruktivt med de folkevalgte
og andre radikale
Medlemmerne skal mærke at de har indflydelse igennem en vælgerforening, der
er et fællesskabsskabende samlingspunkt, rugekasse for ideer og initiativer og
simpelt hen et rart sted at være.
Vi skal understøtte det politiske arbejde gennem samarbejde med de folkevalgte
og ved at give medlemmer og kandidater til politiske poster mulighed for at uddanne og dygtiggøre sig til glæde for dem selv og for den gode radikale sag.
Efter nogle år som forretningsudvalgs- og landshovedbestyrelsesmedlem blev jeg
i forbindelse med formandens afgang i oktober konstitueret som næstformand.
Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med.
Jeg bor på Østerbro og underviser i engelsk sprog og litteratur på Københavns
Universitet samt på universiteterne i Roskilde og Odense.

Kristian Brandrup - Storkredsbestyrelsen
Kære radikale,
Jeg er for nyligt flyttet til København og vil meget gerne engagere mig i
Hovedstadens Radikale Venstre.
Jeg har været aktiv i Radikale Venstre gennem en længere periode og
kender både til det politiske og organisatoriske arbejde i partiet.
Jeg har blandt andet været næstformand i Sjællands Storkreds og kender
derfor en del til arbejdet i en storkredsbestyrelse og tilhørende forretningsudvalg.
Jeg håber meget, at jeg kan bringe mine erfaringer og indsigter fra Sjællands Storkreds med til storkredsbestyrelsen i København.
Jeg vil arbejde ihærdigt for at skabe en kreativ og samarbejdende forening, der kan facilitere stærke politiske arrangementer og debatter, og
som samtidig vægter det organisatoriske, praktiske arbejde og den daglige ’drift’ af foreningen meget højt.
Kontakt mig endelig for nærmere spørgsmål.
Telefon: 2367 5023
Mail: kdbrandrup@gmail.com
Erfaringer fra Radikale Venstre:
2014Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse
2014-2018 Medlem af Sjællands Storkreds’ bestyrelse og
forretningsudvalg
2015-2016 Stagiaire, Europa-Parlamentet, Radikale Venstre
2016Medlem af Radikale Venstres organisationsnetværk.
2016-2018 Næstformand i Sjællands Storkreds/Region
Sjælland, Radikale Venstre.
2017
Kampagnechef for Radikale Venstres kommunalvalgskampagne, Holbæk Kommune.
2017
Redaktør for medlemsbladet ’Radikal Politik’.

Nanna Debel - Storkredsbestyrelsen
Jeg stiller op til Storkredsbestyrelsen, da jeg altid har været medlem
af SB, lige siden min første GF i min bydelsforening i 2002, og jeg mener, at jeg gør en forskel til møderne, hvor jeg er særdeles mødestabil,
holder mig informeret, er vældig interesseret og deltager aktivt i flere af
møderne. (Har på det seneste ret ofte fungeret som en slags praktisk gris
f.eks. med indkøb, opstilling af borde samt opvask som oprydning, ikke et
kardinalpunkt, dog væsentligt, synes jeg).
Jeg finder et medlemskab af SB særdeles vigtigt og givtigt, da jeg altid
opfatter SB-møderne som storkredsens politiske tegnestue (er træt af
ordet: ”maskinrum”), hvor vi i fællesskab udvikler vores politik for Storkredsen som for vores parti.
Jeg håber, at I vil bakke mig op og stemme på mig, så jeg kan fortsætte
det gode arbejde for min bydelsforening som for Storkredsen samt for
partiet i al almindelighed.
Mvh.
Nana Debel
Næstformand
RV Nørrebro-Bispebjerg

Christian Vitting Gregersen - Storkredsbestyrelsen
Jeg vil gerne stille op til Storkredsbestyrelsen, så jeg fortsat kan bidrage
til vores vælgerforenings organisatoriske og politiske arbejde.
I øjeblikket er jeg valgt til bestyrelsen på Nørrebro/Bispebjerg, Storkredsbestyrelsen, Forretningsudvalget for Vælgerforeningen og Hovedbestyrelsen. Det er alle poster som jeg gerne vil fortsætte med at bidrage i. Et
af mine store ønsker til vores politiske arbejde i foreningen er en større
tilknytning mellem storkredsbestyrelsen og vores folkevalgte både lokalt
og nationalt. Det håber jeg, at jeg får mulighed for at arbejde videre med
i det kommende foreningsår.
Ved siden af mit engagement i RV, er jeg bosiddende på Nørrebro sammen med min partner. Jeg er uddannet historiker med speciale i EU og arbejder i fagbevægelsen til daglig med erhvervs- og beskæftigelsespolitik.
Bedste hilsner
Christian Vitting Gregersen

