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referat, bestyrelsesmøde 9. september 2010 kl. 18 i partilokalet
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evaluering af Villys besøg
beslutning om deltagerbetaling ved fællesspisninger
planlægning af efteråret, herunder kommunalbestyrelsesgruppemøder
økonomi
resten

ad 1:

besøget forløb godt: god pressedækning, udbytterigt, god aften med god debat;
minus ved planlægningen: Christiansborg gav os for kort frist, men det lykkedes altså alligevel.
Ved kommende arrangementer bør der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe.

ad 2:

SF Bornholm betaler for inviterede gæster og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige deltagere betaler
selv - i tilfældet Villy besøg er kuvertprisen 230 kr, som indbetales til SF Bornholm på reg.nr.
8401, konto nr. 1090879.

ad 3:

alle arrangementer er i kalenderen på hjemmesiden (http://sfbornholm.dk/), men en reminder
bør sendes ud til alle ca. 14 dage før møderne finder sted
20. september kl. 19 på Hotel Østerlars:
medlemsmøde om skolestruktur; oplæg ved Ole Dryer
6. oktober eller 9. november:
medlemsmøde arrangeret af fokusgruppen om ældrepolitik
6. oktober eller 9. november kl. 19 i partilokalet:
åbent bestyrelsesmøde
15. december kl. 19 hos Lise & Søren:
jule-/solhvervsmøde
vedr. kom munalbestyrelsesgruppem øderne:
bestyrelsen minder om at disse møder også er medlemsmøder og åbne for Enhedslistens
repræsentanter; vi forventer derfor snarest en ½årsplan til offentliggørelse på hjemmesiden.

ad 4:

kassereren (M ogens) kunne oplyse (og dokum entere) at økonomien er sund, men det
bemærkedes at flere endnu ikke er begyndt at betale partiskat.

ad 5:

bestyrelsen måtte med dyb beklagelse tage til efterretning at Birgit træder (midlertidigt?) ud af
bestyrelsen. Birgit drager den 15. november på et 9½ måneders arbejdsophold i Østgrønland,
og med tårer i øjnene m odtog formanden på bestyrelsens vegne hendes nøgler til partilokalet.
Der var almindeligt hulk og klumper i halsen hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Lars
ref.

