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Dagsorden til den 3. 10.februar (vil blive ændret):
1)
2)

3)

3a)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

endelig fastlæggelse af dagsorden
referatet fra den 16. november (vedhæftet - det strandede i snemængderne hos formanden):
- godkendelse - så det kan sendes ud
- hvad er der sket med de enkelte beslutninger?
generalforsamling
- bestyrelsens beretning:
a: den del der kommer fra bestyrelsen
b: den del der kommer fra kommunalbestyrelsesgruppen
c: den del der kommer fra regionsrådsmedlemmet
d: den del der kommer fra hovedbestyrelsesmedlemmet
e: den del der kommer fra skatteankenævnet (?)
f: politiske udtalelser (lokalt & landspolitisk)
- valgene: 2 bestyrelsesmedlemmer / 2 suppleanter / revisor / revisorsuppleant / vores repræsentant i SF i Region
Hovedstaden (i stedet for Laila, der jo har trukket sig)
- de øvrige dagsordenspunkter på generalforsamlingen
medlemsmøde i forb. m. generalforsamlingen (iflg. vedtægterne indkaldes medlemsmøder m. 8 dages varsel)
a: valg af landsmødedeltagere
b:
vores økonomi v/ kassereren
4. april forberedelser
valgforberedelse
- plakater (hvem ved noget om hvad sædvaneproceduren er?)
1. maj forberedelserne (Lise?)
formelt valg af delegerede til KPLM
information om skolestrukturdebatten (Leif)
sikkert en hel masse mere

ad 1:
pkt. 8 strøget: ikke længere aktuelt
ad 2:
referatet godkendt med den tilføjelse at den endelige dato for generalforsamlingen også skal nævnes;
nyhedsbrev/debatbrev: enighed om et debatforum på hjemmesiden. Per-Olof ansvarlig, tager kontakt
til M ichael;
flyers: tilsyneladende er intet sket. Enighed om at bestille 2 x 500 gratis flyers og 2 x 30 plakater.
Bestillingen gennemført på mødet.
Desuden: vi skal bruge yderligere 2 x 10 plakater med vores kandidaters smilende kontrafej. Leif
ansvarlig.
ad 3:
a) dirigent: Lars vil blive foreslået
b) referent: Birgitte vil blive foreslået (Leif skaffer grønt lys)
c) stemmetællere: findes på generalforsamlingen
d) beretningerne (skriftlige):
1) bestyrelsen:
Einar laver udkast
2) kommunalbestyrelsen: Leif ansvarlig
3) regionsrådet:
Birgitte ansvarlig
4) landsledelsen:
POS ansvarlig
5) skatteankenævnet:
Einar ansvarlig
NB: bestyrelsesmøde m andag den 21. februar kl. 19 i partilokalet for endelig udformning af
bestyrelsesberetning
Lars minder snarest de beretningsansvarlige om at de skriftlige beretninger skal udsendes sammen
med den endelige dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal have
beretningerne inden bestyrelsesmødet den 21. februar.
e) regnskab: M ogens gennemgik det reviderede regnskab & stiller hovedtal op til udsendelse
sammen med dagsorden & beretninger
f) budget: M ogens gennemgik sit forslag til budget & stiller hovedtal op til udsendelse sammen med
dagsorden, beretninger og regnskab
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g) kontingent: M ogens vil foreslå uændret kontingent
h) indkomne forslag: endnu ingen. De politiske udtalelser fra generalforsamlingen indkaldes fra Leif
og POS så de kan udsendes sammen med det øvrige materiale 8 dage før generalforsamlingen. Leif
kontakter POS. Lars minder dem begge om deres ansvar på dette punkt
i) valg:
på valg til bestyrelsen er:
Birgit, dvs. Lise, som har afløst hende:
villig til genvalg
M ogens:
villig til genvalg
NB: der var usikkerhed om hvem der egentlig var på valg. Einar tjekker referatet fra sidste
generalforsamling så vi den 21. februar kan være helt sikre!
suppleanter:
Per-Olof:
villig til genvalg
ny suppleant skal findes
revisor:
Per Carlo:
villig til genvalg
revisorsuppleant:
Anne-Lise
villig til genvalg
repræsentant i bestyrelsen i SF Region Hovedstaden:
Laila har trukket sig,
Lars villig til at stille op
j) generalforsamllingen i øvrigt:
M ogens sørger for forplejning á la som det plejer at være
Lars sørgen for et nyt rødt sanghæfte
ad 3a):
medlemsmødet skal vælge landsmødedeltagere (14. & 15. maj i København denne gang). Til mødet
den 21. februar finder Einar ud af hvor mange deltagere vi skal sende.
På programmet til medlemsmødet desuden er par røde sange.
ad 4):
M ogens oplyste at det ville hjælpe på vores økonomi om man i forbindelse med rejser ihukom
mulighederne for refusion af udgifter
ad 5):
mødet med Steen Gade er i trygge hænder hos Søren (og Lise). Der var enighed om at Rasch skulle
bookes - Søren/Lise ansvarlige
ad 6):
klaret i forbindelse med pkt. 2
ad 7):
Lise orienterede: alt kører planmæssigt.
Vi peger på Leif som vores taler.
Ole tilbyder sig selv som frivillig hjælper - men der skal bruges flere!
ad 8):
udgået
ad 9):
Leif orienterede
ad 10):
intet
ref: Lars

