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referat, bestyrelsesmøde den

1)
2)
3)

4)

5)
6)

L a rs Jø rg e n se n , fo rm a n d & se kre tæ r
B irg it K ru s e, n æ s tfo rm a n d
L ise T e jn ø , me d le m sa n sva rlig
M o g e n s O ls e n, k as se re r
E in a r C a rs te n se n ,

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

endelig fastlæ ggelse af dagsorden
referatet fra sidst
- herunder også hvad der er sket med beslutningerne
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
generalforsamling
1) (gen)valgene - status over kandidater
2) dirigent & referent?
3) beretninger & udtalelser - status
4) delegerede til landsmøderne
5) - sikkert en masse andet
hjemmeside & facebook & nyhedsbrev?
& så når vi næ ppe 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 væ re formandspost og 2 til 4 pladser til
besæ ttelse (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; kom munal 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 ner siden bekræ ftet at vi har 85 m edlem m er, m en de fem har ikke betalt deres første
kontingent hvorfor de ikke tæ ller 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

