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referat, bestyrelsesmøde den 21. februar 2011 kl. 19 i partilokalet:

1) endelig fastlæggelse af dagsorden
2) referatet fra sidste møde:
a) godkendelse
b) hvad er sket med de enkelte beslutninger?
3) ansøgning om lokal LO-støtte til valgkamp
4) generalforsamlingen
a) endelig dagsorden
b) på valg er: Mogens & Lise - begge parat til genvalg (referatet fra sidste general-forsamling er vedhæftet)
c) ?
5) medlemsmødet (som skal indkaldes sammen med den endelige dagsorden til general-forsamlingen)
a) Einar har meddelt at vi sender en deltager til landsmødet pr. hver påbegyndt 40 medlemmer. Med vores
medlemsskab betyder det tre deltagere. Leif ønskede at deltage; det gør Lars også. Den tredje?
b) ?
6) de andre punkter

ad 1: ingen ændringer
ad 2: a: referatet godkendt uden bemærkninger
b: nyhedsbrev/debatforum: Per-Olof har kontaktet M ichael, som arbejder videre med
sagen og melder tilbage på næste betyrelsesmøde
valgmaterialer: pris (2 x 4.100 kr) og mængde (mindst 2 x 100 stk) fik bestyrelsen til at
overlade det til M ichael at undersøge mulighederne for at vi kan fremstille vores egne,
personlige plakater
ad 3: Einar søger LO om lokal støtte til valgkampen
ad 4: endelig dagsorden:
referent:
beretning:

regnskab & budget:
indkomne forslag:

valgene:

som den foreløbige
Birgitte bringes i forslag, er hun ikke til stede ved generalforsamlingens start, foreslås Lise indtil Birgitte dukker op
vores egen beretning blev diskuteret: Einar & Lars laver endeligt
udkast tirsdag til rundsendelse til den øvrige bestyrelse samme
aften & med svarfrist onsdag middag
øvrige beretninger på plads
på plads
der er kommet to forslag, et fra POS og et fra Leif af henholdsvis
lands- og lokalpolitisk karakter. Bestyrelsen vil støtte begge forslag
som generalforsamlingsudtalelser
alle på valg villige til genvalg
Lars villig til at påtage sig pladsen i SF Region Hovedstandens
bestyrelse
vi mangler en suppleant til bestyrelsen

ad 5: SF Bornholm kan m ed godt 110 medlemmer sende 3 detagere m ed stem m eret til
landsmødet i København. Leif & Lars interesseret. Kasserer M ogens gav grønt lys for at vi
sender gæster (uden stemmeret) af sted for SF Bornholms egen regning.
ad 6: intet

kh Lars
ref.

