SF Bornholm

Referat

Generalforsamling 2012 i SF Bornholm
Tirsdag den 14. februar på Hotel Østerlars
12 medlemmer var tilstede ved generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Forsamlingen valgte Leif Olsen, som straks kunne konstatere at generalforsamling er rettidigt indkaldt ved at
der er udsendt mail til medlemmerne de 14. januar og at der blev annonceret i Bornholms Tidende den 18.
januar samt i Rytterknægten den 21. januar.
Dagsorden blev udsendt pr. mail den 7. januar.
Forsamlingen opfordrede under dette punkt bestyrelsen til at overveje en vedtægtsændring i forbindelse med
valg med fuldmagt.
2. Valg af referent
Michael blev valgt
3. Valg af stemmetællere
Per Carlo Nilsson og Birgitte Carstensen
4. Bestyrelsens beretning
Som supplement til den skriftlige beretning fremhævede formanden medlemmernes indsats til
folketingsvalget og folkemødet. Medlemsmødet om regeringsgrundlaget var godt besøgt og der er konsensus
om at det var et rigtig godet møde.
Fra KP-gruppen berettede Leif om Oles exit, som kom uden forudgående varsel og ingen nævneværdige
uenigheder. Politisk har SF været med i alle større aftaler og bl.a SFs forslag om kulturelt fripas er blevet
vedtaget.
Forsamlingen anerkender Birgittes store arbejde hun har lagt i Regionsrådet. Og ikke mindst de resultater der
er opnået.
Fra Landsledelsen berettede Poul at arbejdet præges af at SF sidder i regering. Medlemmers om ønsker
dagsorden tilsendt kan kontakte Pul. Forsamlingen opfordrer folketingsgruppen til mere synlighed, så det ikke
kun er regeringen som tegner partiet.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget og de øvrige beretninger blev taget til efterretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Mogens gennemgik regnskabet som er godkendt af kritisk revisor. Forsamlingen opfordrer til at regnskabet
præsenteres sammmen med budgettet ved fremtidige fremlæggelser.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
6. Fremlæggelse af budget
Budget for 2012 gennemgået og efterfølgende taget til efterretning.
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7. Fastsættelse af kontingent
Kontingent uændret.
8. Indkomne forslag
Bilag 8 og 9. Forslag til udtalelser fra forsamlingen blev vedtaget efter småændringer.
Bilag 10. Forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.
Bilag 11. Forslag om at nedlægge partilokalet på kasernen blev afvist. Partilokalet er ikke nogen stor udgift og
ville kunne oppebæres trods der findes et andet partilokale. Der henvises til den gældende principbeslutning
3 år tilbage om partilokalet skal udskiftes til et bedre og mere centalt.
9. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for to år.
Formand: Lars Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer: Birgit Kruse og Einar Carstensen.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år
Bestyrelsessuppleanter: Per-Carlo Nilsson og Dorthe Fink.
(der er intet punkt 11)
12. Valg af revisor for en 1-årig periode
Dorte Fobian Jensen blev valgt.
13. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode
Birgitte Carstensen blev valgt. Forsamlingen takker Anne-Lise Westh for mangeårigt virke.
14. Eventuelt
Forsamlingen opfordrer bestyrelsen til at anerkende ophørte medlemmer af bestyrelsen.
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Referat

Medlemsmøde i (storkreds) SF Bornholm
Tirsdag den 14. februar på Hotel Østerlars
1. Valg af dirigent
Forsamlingen valgte Leif Olsen.
2. Valg af referent
Michael blev valgt.
3. Valg af storkreds Bornholms kandidat til landsledelsen
POS opfordres af medlemsmødet til at stille op.
4. Valg af SF Bornholms medlem af bestyrelsen for SF i Region Hovedstaden
Lars Jørgensen blev valgt.
5. Valg af landsmødedeltagere
Leif, Lise og blev valgt som delegerede. Bestyrelsen vælger 4. delegerede/gæst evt Birgitte.
6. Eventuelt
Intet.

