Lars Jørgensen, formand
Birgit Kruse
Leif Olsen
Lise Tejnø
Mogens Olsen
Einar Carstensen
Peter Johannessen

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

referat, bestyrelsesmøde den

1)
2)

3)
4)

25. februar 2013 kl. 19, Plantagevej 28, Østermarie:

formalia:

endelig fastlæggelse af dagsorden
godkendelse af referat fra sidste møde (vedlagt)
konstituering:
næstformand
kasserer
medlemsansvarlig
sekretær
forårets program
- status på 1. maj (Lars) & folkemødet (Lise & Mogens)
- marts / april møde?
resten

ad 1:

referatet godkendt

ad 2:

næstformand:
kasserer:
medlemsansvarlig:
sekretær:

ad 3:

Lars orienterede om 1. maj forberedelsernbe, Lise om folkemødet
intet møde planlagt før 1. maj

ad 4:

intet til referat

Birgit Kruse
Mogens Olsen
Lise Tejnø
Lars Jørgensen

ref.
Lars

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

referat, bestyrelsesmøde den

Lars Jørgensen, formand
Birgit Kruse
Leif Olsen
Lise Tejnø
Mogens Olsen
Einar Carstensen
Peter Johannessen

15. januar 2014 kl. 18, biblioteket, Rønne:

1) endelig fastlæggelse af dagsorden
2) referatet fra sidst
- herunder også hvad der er sket med beslutningerne
3) aftenens medlemsmøde - forslag til afvikling:
1) velkomst & indledning (lj & Leif??)
2) strategier/aktiviteter/indsatser - brainstorm? (ord-/tavlestyrer)
3) opklaring & debat (ordstyrer?)
4) beslutninger/opsummering/referat
4) generalforsamling
1) (gen)valgene - status over kandidater
2) dirigent & referent?
3) beretninger & udtalelser - status
4) delegerede til landsmøderne
5) - sikkert en masse andet
5) hjemmeside & facebook & nyhedsbrev?
6) & så når vi næppe mere
ad 1)
ad 2)
ad 3)
ad 4)

ad 5)
ad 6)

godkendt
godkendt
godkendt
0) generalforsamlingen indkaldes gennem mail & breve til de medlemmer der ikke har mailadresse; rubrikannoncering i Bornholms Tidende;
1) enighed om at foreslå fleksibel bestyrelsesstørrelse (mindst fem, højst syv medlemmer); der vil være formandspost og 2 til 4 pladser til
besættelse (alle er villige til genvalg, Leif stiller op som ny (?) i bestyrelsen);
folketingskandidater: Leif, POS og Birgitte villige til genvalg;
landsledelse: POS villig til genvalg;
SF Region Hovedsstadens bestyrelse: Lars villig til genvalg; Dorthe har meddelt sin kandidatur;
2) Einar foreslås som dirigent, Birgitte som referent;
3) bestyrelsesberetningen skal have et eftersyn & sendes til bestyrelsen; kommunal beretning på plads, landspolitisk undvejs; de to
udtalelsesforslag også undervejs;
4) vi har fået tildelt to pladser til kommunalpolitisk landsmøde i Vejle m. henvisning til partikontorets opgørelse over medlemmer (80), hvilket
ikke passer med den opgørelse samme kontor har sendt os (85 medlemmer). Vores egen opgørelse viser 91 medlemmer.
Lars forsøger at skaffe klarhed (Christiansborg har siden bekræftet at vi har 85 medlemmer, men de fem har ikke betalt deres første
kontingent hvorfor de ikke tæller med ved tildeling af landsledelsespladser)
Lars og Leif deltager i KPLM (sammen med Birgitte som medlem af KMPU) og POS (landsledelsesmedlem);
Lars og Leif foreslås som delegerede til landsmødet i Kolding;
5) Mogens varslede et forslag til kontingentforhøjelse;
Birgitte & Leif har fået vores facebooksag op at køre; lukket debatforum kommer senere;
ny hjemmeside undervejs;
Lars arbejder på at få etableret et elektronisk nyhedsbrev uden udgift for os;
Leif & Lars orienterede ganske kort om Anne Baastrups besøg mandag den 27. januar.

kh Lars

