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referat, (storkreds)bestyrelsesmøde den

1)
2)

3)
4)
5)

6)

form alia:
endelig fastlæ ggelse af dagsorden
SF Reg.H. - repræ sentantskabsm øde 27 . m aj 20 14:
- valg af delegeret (63 m edlemm er = 1 delegeret)
- vedtæ gtsæ ndinger
- kontingent
status på 1. m aj (Lars) & folkemødet (Lise)
efterårets program
EP- valg:
- plakater (er bestilt)
- Jan Kjæ r-henvendelse (16 på SFs liste) om 9. m aj
resten

22. april 2014 kl. 18, biblioteket i Rønne:

- bilag 1
- bilag 2
- bilag 3
- bilag 4

ad 2)

- Lars valgt som delegeret
- bestyrelsen har ingen kommentarer til vedtægtsændringerne
- Mogens udtrykker bekymring over det planlagte kontingent, som tøvende accepteres af bestyrelsen

ad 3)

1. maj:
- jf. Nyhedsbrev; Elisabeth, Peter & Lars pynter op & rydder af
Folkemødet:
- “substantiel kvalitet frem for kvalitet” er SF Christansborgs indgangsvinkel til årets folkemøde. Det glæder os.
- men samme Chr.borg har tilsyneladende ingen planer på plads endnu.
- Lise er dog fortrøstningsfuld

ad 4)

udskudt til næste møde

ad 5)

Lars sætter plakater op over hele øen
Lars kontakter Jan for at høre hvad præcis vi evt. kan hjælpe med

ad 6)

næste bestyrelsesmøde: onsdag den 21. maj kl. 16.30 hos Birgit, Kalmarvej 10 i Rønne

ref: Lars Jørgensen
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Bestyrelsen forslår at vi ændrer vores
vedtægter for SF Region Hovedstaden
Forslag A
En mindre og beslutningsdygtig bestyrelse
Vi ønsker at gøre bestyrelsen mindre, så dens størrelse passer bedre til det antal personer som reelt har ønsket at deltage i bestyrelsens
arbejde. Vi foreslår bestyrelsen formindsket fra 21 til 15 medlemmer.
Vi foreslår derfor i §3, at starten af punkt 7 om valg på repræsentantskabsmødet ændres til følgende:
I lige år vælges formand og 4 øvrige medlemmer af bestyrelsen – for 2 år.
I ulige år vælges kasserer og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 2 år.
Det betyder at næstformanden ikke længere vælges på repræsentantskabsmødet.
For at undgå problemer med ubesatte pladser i bestyrelsen ændrer vi reglen om 1 bestyrelsesmedlen fra hver storkreds, således at
storkredsene ikke er pligtige til at finde en repræsentant. Det vil i givet fald betyde, at bestyrelsen bliver mindre end de 15 medlemmer.
Det samme gælder for SFU, som vi forslår også får ret til et bestyrelsesmedlem. Begrundelsen er at styrke samarbejdet mellem SF og SFU.
Bestemmelserne om 3 suppleanter og 2 revisorer er uændret.
Som en følge af den mindre bestyrelse ændrer vi (senere i §3) til at der maksimalt må sidde 3 medlemmer af regionsrådet i bestyrelsen.
Udover næstformanden ønsker vi også at bestyrelsen vælger sig en sekretær.
I §5 om regionsbestyrelsen tilføjer vi derfor, at
Efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
Desuden ændrer vi betingelserne for at bestyrelsen er beslutningsdygtig, så kravet er mindst halvdelen af medlemmerne (dog stadig 2/3
for beslutninger, der ifølge en storkreds er vidtgående).
I §4 om ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal 4 bestyrelsesmedlemmer (før 5) kunne kræve det indkaldt.
Forretningsudvalget foreslår vi beskåret fra 9 til 7 medlemmer, nemlig formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt yderligere 3
medlemmer som bestyrelsen vælger under et (§6).
Vi foreslår at bestyrelsen allerede i år vælges efter de nye regler (§15). Det er allerede sådan, at der kun er kassereren og 4
bestyrelsesmedlemmer tilbage af dem, som blev valgt i 2013, hvilket passer med de nye antal.
Forslag B
Vi foreslår i §3 at repræsentantskabsmødet ikke vedtager organisationens budget, men alene kontingentet. For at gøre det lettere at
budgettere for os selv og for partiforeningerne, skal kontingentet først gælde for det efterfølgende år. På den måde vil det også være muligt
for bestyrelsen at lave et budget for næste år, allerede når det starter.
At vedtage et budget er en opgave for bestyrelsen, og de orienterer om budgettet på repræsentantskabsmødet.
Forslag C
Vi ønsker at man skal opstille til bestyrelsen i god tid inden repræsentantskabsmødet, således at de delegerede kan nå at få opstillingerne
ud inden mødet. Derved kan man nå at diskutere kandidaterne i partiforeningerne. Vi foreslår derfor en opstillingsfrist svarende til fristen
for at stille forslag til repræsentantskabet.
Forslag D
Vi har ikke i regionsbestyrelsen haft behov for deltagelse af medlemmerne af kommunekontaktrådene eller folketingsmedlemmerne. Vi
mener derfor ikke de bør indkaldes fast til møderne ifølge §5. SFU har heller ikke været der, men vi vil gerne forsøge igen at få dem med på
en rigtig bestyrelsesplads (jævnfør forslag A).
Forslag E
I §7 er det beskrevet, hvilke opgaver de enkelte personer i formandskabet har. Vi synes det er mere hensigtsmæssigt at opgavefordelingen
kan justeres efter omstændighederne af bestyrelsen og formandskabet selv. Vi foreslår derfor at fjerne opgavefordelingen helt fra
vedtægterne.
Forslag F
§9 om vores lokaler indeholder også nogle meget detaljerede regler om opgavefordeling. Dem foreslår vi fjernet.
Desuden vil vi gerne lægge op til at samejet af Aksel reguleres gennem en separat samejeoverenskomst med SFKøbenhavn.
Vi forstår ikke at et forslag om salg af Aksel kun må komme fra bestyrelsen. Det skal dog under alle omstændigheder vedtages af
repræsentantskabet.
Forslag G
I §12 er medtaget detaljerede regler for rejserefusion. Vi mener ikke det bør stå i vedtægterne. Bestyrelsen har allerede vedtaget regler for
økonomistyring og sparsommelighed, hvor rejserefusion også hører hjemme.
Forslag H
Der er nogle sproglige detaljer, som vi lige så godt kan rette når vi har fat i vedtægterne. Det handler om repræsentantskabsmødet i fjerde
linje af §3, om ekstraordinært repræsentantskabsmøde i overskriften til §4 og om regionsrådsvalg i overskriften til §11.
Forslagene er skrevet ud i deres fulde omfang i nedenstående sammenstilling af de gamle vedtægter og de foreslåede vedtægter.
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§ 1 Navn
Regionsorganisationens navn er SF Region
Hovedstaden.
Regionsorganisationen er tilsluttet Socialistisk
Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets
organisatoriske og politiske grundlag.
Regionsorganisationen omfatter alle SF’s
partiforeninger i Region Hovedstaden.
Foreslås ikke ændret
§ 2 Formål
Regionsorganisationens formål er at arbejde for
tilslutning til SF og aktivt arbejde for udvikling og
gennemførelse af SF's politik i Region Hovedstaden.
Regionsorganisationen fastlægger i samarbejde med
SF’s regionsrådsgruppe SF's politik i Region
Hovedstaden og forestår opstilling af kandidater til
regionsrådet samt valgkamp op til regionsrådsvalget.
I forlængelse heraf skal regionsorganisationen støtte
op om regionsrådsmedlemmernes arbejde bl.a.
gennem intern og ekstern oplysningsvirksomhed og
involvering i den offentlige debat, interne og
offentlige debatmøder, forskellige former for
aktioner, bl.a. i forbindelse med valg til regionsrådet.
Foreslås ikke ændret
§ 3 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er regionsorganisationens
højeste myndighed. Ordinært
repræsentantskabsmøde holdes hvert år senest med
udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk af
bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel med
angivelse af forslag til dagsorden til
regionsorganisationens medlemmer.
Foreslås ikke ændret
Repræsentantskabet skal mindst hvert andet år
afholdes uden for Københavns Storkreds.
Repræsentantskabsmødet skal mindst hvert andet år
afholdes uden for Københavns Storkreds.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der
mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
Foreslås ikke ændret
5. Fastlæggelse af budget
5. Orientering om budget og fastlæggelse af
kontingent for det efterfølgende kalenderår.
6. Regionsrådsgruppens beretning
Foreslås ikke ændret
7. Valg.
I lige år vælges formand og 8 øvrige m edlemmer af
bestyrelsen – for 2 år.
I ulige år vælges næstformand, kasserer og 6 øvrige
bestyrelsesmedlem mer – for 2 år.
7. Valg.
I lige år vælges formand og 4 øvrige m edlemmer af
bestyrelsen – for 2 år.
I ulige år vælges kasserer og 4 øvrige
bestyrelsesmedlem mer – for 2 år.
(I 2012 vælges næstformand, kasserer og 6
medlem mer for 1 år)
Udgår
Derudover udpeger hver storkreds inden
repræsentantskabsm ødet 1 bestyrelsesmedlem – for 1 år.
Derudover kan hver storkreds inden
repræsentantskabsmødet udpege 1
bestyrelsesmedlem – for 1 år.
SFU kan inden repræsentantskabsm ødet udpege 1 bestyrelsesmedlem – for 1 år.
Hvert år vælges 3 suppleanter til bestyrelsen samt 2
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revisorer og 2 revisorsuppleanter – alle for 1 år.
8. Eventuelt.
Hver partiforening i regionen vælger 1 delegeret pr.
påbegyndt 100 medlemmer. Hver delegeret har 1
stemme. Derudover kan alle SF-medlemmer
bosiddende i regionen deltage i repræsentantskabsmødet
med taleret, men uden stemmeret.
Beslutninger i repræsentantskabet træffes normalt
ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer
kræver dog et flertal på 2/3 af de fremmødte.
Foreslås ikke ændret
Forslag, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet, skal indsendes til
formanden senest 2 uger før.
Forslag, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet, skal indsendes til
formanden senest 2 uger før.
Det samme gælder opstillinger til bestyrelsen,
revisorer og suppleanter. Såfremt der ikke er
opstillet tilstrækkeligt med kandidater inden denne
frist, kan yderligere opstillinger ske på
repræsentantskabsm ødet.
Endelig dagsorden med beretninger og indkomne
forslag udsendes senest 1 uge før
repræsentantskabsmødet til de delegerede (forudsat
at de er tilmeldt), storkredsformændene, den
siddende bestyrelse og partiforeningsformændene.
Valgbar til hverv under regionsorganisationen er alle
SF-medlemmer i Region Hovedstaden, der opfylder
partiets love om valgbarhed.
Foreslås ikke ændret
Dog må der til enhver tid kun sidde m aksimalt 6
medlemmer af regionsrådet i bestyrelsen for SF
Region Hovedstaden.
Formand, næstformand og kasserer må ikke sidde i
regionsrådet.
Dog må der til enhver tid kun sidde m aksimalt 3
medlemmer af regionsrådet i bestyrelsen for SF
Region Hovedstaden.
Form and, næstformand, sekretær og kasserer må
ikke sidde i regionsrådet.
§ 4 Ekstraordinære
repræsentantskabsmøder
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal
indkaldes senest 1 måned efter, at mindst 5
medlemmer af regionsbestyrelsen eller 1 af de 4
storkredse skriftligt har fremsat anmodning derom,
med angivelse af forslag til dagsorden.
Regionsbestyrelsen indkalder til mødet med mindst
2 ugers varsel.
§ 4 Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal
indkaldes senest 1 måned efter, at mindst 4
medlemmer af regionsbestyrelsen eller 1 af de 4
storkredse skriftligt har fremsat anmodning derom,
med angivelse af forslag til dagsorden.
Regionsbestyrelsen indkalder til mødet med mindst
2 ugers varsel.
§ 5 Regionsbestyrelsen
Mellem repræsentantskabsmøderne er
regionsbestyrelsen regionsorganisationens højeste
myndighed. Regionsbestyrelsens beslutninger
træffes ved simpelt flertal. Regionsbestyrelsen er
som ledelse ansvarlig for, at regionsorganisationen
lever op til sit formål.
Foreslås ikke ændret
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Regionsrådsmedlemmer, medlemmer af regionens
kommunekontaktråd, regionens
folketingsmedlemmer og en repræsentant for SFU er
tilknyttet regionsbestyrelsen med forslags- og
taleret, men uden stem meret.
Regionsrådsmedlemmerne er tilknyttet
regionsbestyrelsen med forslags- og taleret, men
uden stem meret.
Bestyrelsen er ansvarlig for at fordele alle regionale
hverv, hvor der ikke stilles krav om medlemskab af
regionsrådet.
Bestyrelsen afholder møde mindst en gang i
kvartalet.
Foreslås ikke ændret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Efter repræsentantskabsmødet konstituerer
bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Mindst 11 bestyrelsesmedlemmer skal være til
stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Beslutninger, der ifølge en storkreds er vidtgående,
forudsætter vedtagelse med 2/3 flertal af den
samlede bestyrelse.
Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal
være til stede, for at bestyrelsen er
beslutningsdygtig.
Beslutninger, der ifølge en storkreds er vidtgående,
forudsætter dog vedtagelse med et flertal på m indst
2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.
§6 Forretningsudvalget
Der vælges et forretningsudvalg, hvortil
regionsbestyrelsen kan delegere kompetence og
som varetager det løbende arbejde under ansvar
over for regionsbestyrelsen.
Foreslås ikke ændret
Formand, næstformand og kasserer har fast sæde i
forretningsudvalget, og derudover vælger
bestyrelsen 6 af sine medlemmer til
forretningsudvalget ved førstkommende
bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsm ødet.
Formand, næstformand, sekretær og kasserer har
fast sæde i forretningsudvalget, og derudover vælger
bestyrelsen 3 af sine medlemmer til
forretningsudvalget ved førstkommende
bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsm ødet.
§7 Formandskabet
I det daglige arbejde tegnes SF Region Hovedstaden
af et formandskab bestående af:
• Politisk formand, med ansvar for at tegne SF
Region Hovedstadens politik udadtil,
• Organisatorisk næstformand, med ansvar for
den interne organisation og daglig leder af Aksel,
• Kasserer, med ansvar for bogholderi og
regnskab.
§ 7 Formandskabet
I det daglige arbejde tegnes SF Region Hovedstaden
af et formandskab bestående af formand,
næstformand og kasserer.
§ 8 Regionsrådsgruppen
Medlemmer af regionsrådet for SF Region
Hovedstaden konstituerer sig efter regionsrådsvalget
i en gruppe og vælger internt en gruppeformand.
Formanden for SF Region Hovedstaden deltager i
gruppemøderne med taleret.
Foreslås ikke ændret
§ 9 Sekretariatet
side 6 af 10

w w w .sfbornholm .dk
bornholm sf@ gm ail.com

Lars Jørgensen, formand & sekretær
Birgit Kruse, næstformand
Mogens Olsen, kasserer
Lise Tejnø, medlemsansvarlig
Einar Carstensen
Leif Olsen
Peter Johannessen

SF Region Hovedstaden har i samarbejde med SFKøbenhavn
købt lokaler i Nansensgade 67. Disse
lokaler benævnes i daglig tale Aksel.
Foreslås ikke ændret
Et ønske om salg af SF Region hovedstadens lokaler
på Nansensgade 67 kan kun foretages ved en
repræsentantskabsbeslutning og kun efter, at et
flertal i bestyrelsen har indstillet lokalerne til salg.
Den daglige drift af lokalerne varetages af
sekretariatetsledelsen, som består af
næstformanden i SF Region Hovedstaden, en
repræsentant fra SF København og den ansatte
organisationssekretær.
Forholdene omkring fællesejet af Aksel reguleres af
den samejeoverenskomst, som SF Region
Hovedstaden og SF-København indgår.
SF Region Hovedstaden kan kun beslutte at ville
sælge sin andel af samejet ved en
repræsentantskabsbeslutning.
§ 10 Information
Bestyrelsen er forpligtet til at holde SFmedlemmerne
i Region Hovedstaden orienterede
om arbejdet i regionsrådet.
De nærmere bestemmelser for dette fastsættes i
bestyrelsens forretningsorden.
Foreslås ikke ændret
§ 11 Regionalvalg
I året før et valgår beslutter repræsentantskabet
hvilken opstillingsform og procedure, der skal
benyttes ved opstilling af SF’s kandidater til
regionsrådet.
Foreslås ikke ændret
§12 Økonomi
Forretningsudvalget er ansvarlig for at forvalte SF
Region Hovedstadens økonomi efter repræsentantskabets
og bestyrelsens anvisninger.
SF Region Hovedstadens regnskabsår følger
kalenderåret.
SF i Region Hovedstaden tegnes af formanden,
næstformand og kassereren. Forretningsudvalget
kan uddelegere beslutningskompetence eller give
fuldmagt til en eller flere personer.
Medlemmer af partiet i Region Hovedstaden skal
betale partiskat af deres partihverv m.v. til SF i
Region Hovedstaden i henhold til partiets
almindelige regler for partiskat.
Foreslås ikke ændret
Rejseomkostninger til møder i bestyrelsen dækkes
efter nedenstående regler for
bestyrelsesmedlem mer og regionsrådsmedlem mer:
• Der dækkes omkostninger med billigst mulige
offentlige transportmiddel, dog ikke hvis
udgiften er m indre end 100 kr.
• Bilkørsel kan dækkes efter statens takster efter
aftale m ed et m edlem af form andskabet.
• Fravigelser fra dette godkendes af et medlem af
formandskabet.
Udgår
§ 13 Opløsning
Regionsorganisationen kan kun opløses ved
beslutning på SF’s landsmøde.
Foreslås ikke ændret
§ 14 Ændring af vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på et
repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de
fremmødte med efterfølgende godkendelse i alle
storkredse.
Foreslås ikke ændret
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Ny ikrafttrædelsesbestem m else
§ 15 Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft på
repræsentantskabsmødet den 27. maj 2014 og
gælder også for de valg som foretages på dette
møde, under forudsætning af storkredsenes
efterfølgende godkendelse.
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SF Region Hovedstaden
Kontingentforslag for 2015:
Pr. A-medlem betales årligt til SFRH
Pr. B-medlem betales årligt til SFRH
Pr. C-medlem betales årligt til SFRH
Forventet indtægt cirka

2015
8
16
24

2013
13
26
39

50.000

100.000

Bestyrelsen foreslår under vedtægtsændringer, at repræsentantskabsmødet vedtager kontingentet for det
efterfølgende kalenderår. Med andre ord at vi nu i 2014 vedtager kontingentet for 2015.
På den måde vil partiforeningerne kende udgiften, før året starter - og samtidig kender bestyrelsen i SFRH
det økonomiske grundlag for året, således at bestyrelsen kan lave et budget allerede når året starter.
Kontingentet foreslås til 8 kr. årligt pr. A-medlem, 16 kr. pr. B-medlem og 24 kr. pr. C-medlem.
Det vil i alt give en indtægt på cirka 50.000 kr. til SFRH, hvilket er det halve af kontingentindtægten i 2013.
Satserne pr. medlem var ikke det dobbelte i 2013, idet vi den gang havde lidt flere medlemmer.
Hensigten med at opkræve et kontingent er at have bedre mulighed for at spare op til næste valg.
Vores indtægt fra partistøtten skal anvendes til politisk arbejde i samme kalenderår, og kan derfor ikke
gemmes til senere valgkampe. Det kan alene vores andre indtægter, og her synes bestyrelsen ikke at
en opsparing på 20.000 kr. årligt er nok.
Kontingentet skal ifølge vedtægterne vedtages hvert år, så der er med denne beslutning ikke taget stilling
til kontingenter efter 2015.
Vedlagte oversigt viser, hvad partiforeningernes kontingent ville være med medlemstallene fra 11. marts.
Kontingenterne vil til sin tid blive opkrævet udfra aktuelle medlemstal:

Bornholm

65 medlemmer:

A: 31

B: 12 C: 19 SFU: 3

= 896 kr./årligt
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fra merdlemsmødet den 15. januar:

2)

arbejdet:
tavlebestyrer Einar delte tavlen i to dele, som begge hurtigt blev overmalet af et skrivelystent
deltagerfelt; Einar skiftede derefter kasket og forsøgte at styre os igennem de forskellige punkter
resultatet blev mangfoldigt
a:

b:

c:

konkrete forslag til arrangem enter:
- rød sangaften
- fester
- “vandets vej fra undergrund til undergrund” (titlen lettere ændret, ref.)
- film der fører til debat
forslag til arrangementsformer ud over de vanlige:
- gadeaktioner
- globale demoer (uklart for ref.)
- samarbejde med fx ngo’er
sager/emner/emnekredse der skal arbejdes med: arrangementsformer skal tænkes ind
i arbejdet (første mødeindkalder i kursiv)
psykiatriens huz (Birgitte ansvarlig)
værdifællesskab , dvs. ligheder/forskelle i socialismeopfattelsen hos
Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, hvad er vores historie, socialismen
på Bornholm (Birgit, POS, Leif)
under den fælles overskrift respekt & muligheder:
indtægter/økonomisk livsgrundlag til alle (realkredit tænkes ind) /
myndighed og borger / et værdigt liv / arbejdsmiljø, sociale klausuler
& social dumpning (Leif, Lars, POS, Birgitte, Lisbeth)
bedre natur & miljø / økologi / bæredygtighed / energi - gerne i
samarbejde med ngo’er (Lise, Søren & Leif)
aktivistisk kommunalbestyrelseswatch (Birgitte)
skolestruktur / inklusion (Peter, Birgitte & Birgitte - & Lars tilføjet)
NB:
vi satte ikke frister på arbejdet, men formanden minder om at vi skal have
et/to arrangement(er) i marts og april
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