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Lars Jørgensen, næstformand & sekretær
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referat, bestyrelsesmøde 16. november 2010 kl. 19 i partilokalet

dagsorden:

1: fastlæggelse af endelig dagsorden
2: ny medlemsansvarlig efter Birgit
3: forberedelse af valgkamp (se mail videresendt af Einar den 22. oktober: Fwd: N yt om
valgkampplanlægning)
4: evaluering af 1. maj i år (se vedhæftede invitation)
5: forberedelse af julemødet den 15. december
6: fastlæggelse af møder i foråret 2011, herunder tid og sted for generalforsamlingen
7: initation til seminar og EU og deltagerdemokrati den 22. november på Ullasvej
8: resten

ad 2:

Einar ny medlemsansvarlig;
Per-Olof efterlyste et nyhedsbrev/debatbrev for SF Bornholm - og tilbød at starte det. Idéen skal
vendes med M ichael med heblik på at få det gjort til en del af hjemmesiden.

ad 3:

vi bestiller ca. 500 flyers

ad 4:

Lise er fortsat vores 1. maj kontaktperson

ad 5:

skal ordnes pr. mail med Lise/Søren; dato fastholdes

ad 6:

foreløbig dato for generalforsamling: torsdag den 17. februar på Hotel Østerlars
foreløbig dato for næste bestyrelsesmøde: onsdag den 12. januar (formandens skriftlige
beretning skal behandles)
øvrig aktivitet i foråret besluttes af den nyvalgte bestyrelse

ad 7:

formanden deltager

ad 8:

kassereren jamrer over de af de folkevalgte der ikke har betalt deres partiskat, og dokumenterer
at likviditeten bærer præg af den svage indgående pengestrøm
ny suppleant til bestyrelsen efter at Lise er trådt ind efter Birgit er trådt ud: tages op på
julemødet
Einar deltager i mødet om udvikling af en bornholmsk politikerfestival efter invitation fra
borgmesteren
M ogens orienterede fra arbejdet i grøn gruppe.

Lars
ref.

