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

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

referat, bestyrelsesmøde den
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8. september 2014 kl. 19.00, partilokalet:

formalia:

endelig fastlæggelse af dagsorden
- herunder punkter til pkt 7)
godkendelse af referat fra sidste møde
Signe Munk: formøde & møde, praktiske ting
folketingsvalgkamp
- økonomi?
- fotos?
- plakater
- flyers
- uddeling af flyers
- et folketingsvalgkampsudvalg?
- resten
kontaktrådsmødet den 13. september
- se min mail af 2. september
den nye hjemmeside
- status
regionens budget 2015
- orientering
resten:
vores økonomi
Henry Schou Madsen - blomster til bisættelse
to anmodninger fra Lise

ad 1:

referat godkendt

ad 2:

Birgitte henter nøgle, lukker op & begynder kaffebrygning inden kl. 18
Einar henter øl & vand (& fylder kasserne op på forhånd)
Mogens bestiller mad - Birgitte henter

ad 3:

plakater:
fliers/foldere:
synlighed:
udvalg:

- bilag 1

- bilag 2 & 3

vi vil anvende logo-plakater
skal gøres klar til tryk - Birgitte & Leif sørger for at blive fotograferet efter
retningslinjerne i mailen fra Jens Andersen (23. august - vedhæftning fotokrav)
ud over det sædvanlige vil vi sørge for at være et par timer på torvet i Nexø, Åkirkeby
& Rønne - såmænd gerne flere gange. Med kærre, kaffe/te, foldere osv.
vi nedsatte et valgkampsudvalg: POS, Birgitte, Leif & Lars

ad 4:

Lars blev pålagt at fremføre at det vi først og fremmest har brug for, er økonomisk støtte hvis vi skal
gennemføre en valgkamp: vores eneste indtægt er kontingentet, og det dækker kun lige årets løbende
udgifter - husleje, deltagelse i landsmøder/kurser, afholdelse af møder.
Og hvis vi skal ud at sælge budskaber, skal baggrundsarbejdet være i orden, det skal være grundigt
gennemarbejdede og konsekvensberegnede budskaber. Mao: vi vil ikke igen igennem hverken
ældremilliarden eller to-lærersystemet, der var umuligt at gennemføre i udkanterne.

ad 5:

Lars præsenterede den nye hjemmeside: den er på vej, men der er en del problemer med den. Det skal
fastholdes over for Christiansborg at vi har brug for en hjemmeside der tilgodeser vores behov først og
fremmest.
Lars sørger for at oprette en twitterkonto, som skal tilknyttes hjemmesiden.

ad 6:

Lars orienterede om forhandlingerne og forslaget til budget ‘15

ad 7:

vores økonomi:
bårebuket:
støtte til Folkekøkkenet:
ansøgning om kursus:

vores indtægter (= kontingenterne) dækker med nød og næppe de
faste udgifter
Birgitte sørger for det
vores økonomi tillader ikke at vi støtter økonomisk
Lise deltager på weekendkursus for bestyrelsesmedlemmer.

ref.
Lars
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