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REFERAT, bestyrelsesmøde

21. maj 2014 kl. 16.30, Kalmarvej 10, Rønne

dagsorden, bestyrelsesmøde den
1)
2)
3)
4)

21. maj 2014 kl. 16.30, Kalmarvej 10, Rønne:

formalia:

endelig fastlæggelse af dagsorden
godkendelse af referat fra sidste møde
Folkemøde 2014
efterårets program
resten - bl.a. økonomi & partiudvalg

ad 1:

referatet godkendt

ad 2:

aftaler, planlægning mv. blev gennemgået

ad 3:

medio august:
september:
oktober:
primo december:

ad 4:

- bilag 1
- bilag 2

budgetmøde med oploæg fra Leif
erhvervsuddannelserne (Leif); lukket arrangement; Ø inviteres
vi regner med at en af arbedsgrupperne (nedsat på medlemsmødet den 15.
januar) barsler med et forslag
julehygge

vores økonomi er OK
Leif har ansøgt om en plads i partiudvalg

ref: Lars Jørgensen
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BILAG 2

bestyrelsesmøde den

fra medlem smødet 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)
u n d e r d e n f æ l le s o v e r s k r if t r e s p e k t & m u lig h e d e r :
indtægter/økonomisk livsgrundlag til alle (realkredit tænkes ind) /
myndighed og borger / et værdigt liv / arbejdsm iljø, 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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