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1:

om valg til kommunalbestyrelse 19.11.2013:
- der er ikke den store grund til at dvæle ved resultatet: det er som det er, og nu
gælder det om at komme tilbage
- vi var enige om at årsagerne er mange, men regeringens politik den væstenligst (og
på kontaktrådssmødet på Christiansborg den 30.11. var det Anette
Vilhelmsens opfattelse af ca. 70% af skylden ligger landspolitiske)
- landspolitikken, herunder lærerkonflikten (hvor vi som partiforening tog afstand
fra KLs forhandflingstaktik & retorik), som utvivlsomt har ramt os ekstra
hårdt på grund af POS’s engagement i KL, men også andre elementer i den
førte politik
- på kontaktrådsmødet blev det fremført at SFs problem er at vi har mistet
vælgernes tillid - SF er ikke længere et troværdigt parti i vælgernes øjne
- lokalpolitisk stod vi i valgkampen som et skolelukningsparti hvor andre valgte
at lukke øjnene for virkeligheden
- desuden valgte vi igen at få så meget som muligt af vores valgprogram
igennem - det medførte kompromisser, også (især?) i budgetforligene, og
derfor medansvar for beslutninger som ikke var vores
- vi blev ramt af borgmestereffekten - dvs vi blødte både til højre
(Socialdemokraterne) og til venstre (Enhedslisten)
- vi lider som SF landspolitisk af blufærdighed: det kniber for os at få meddelt
hvor og i hvor høj grad vi har fået vores politik gennemført
- i valgkampen deltog vi i stort set alt hvad vi blev indbudt til & gennemførte
også vores eget arrangement; vores plakater (samme antal som sidst) blev
forsinket, men blæste til gengæld ikke ned
- vores valgprogram var langt og tørt, ved næste kommunalvalg skal en
kraftige understregning af vores bærende visioner med
- vi var ligeså aktive mht torve- & gadearrangementer som vi plejer - men
mange andre partier har oprustet på dette område
- vi brugte igen ikke de såkaldt sociale platforme
- vi havde igen ikke nogen indsats målrettet de unge/førstegangsvælgerne
- det betyder at vores situation har ændret sig i forhold til før valget:
- vi har mistet vores platform i kommunalbestyrelsen, og vi vil også være langt
mindre interessante end hidtil for medierne på Bornholm; vi mister også
adgangen til information
- vi skal nu vænne os til at være en spiller med behersket indflydelse på Bornholm,
og vi skal til gengæld genopfinde os selv som et mere aktivistisk parti med
øget medlemsaktivitet - samtidig med at vores indtægter i form af partiskat
stort set bortfalder
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- til gengæld har vi en solid erfarings- og vidensbase at trække på, og vores
netværk er stort. Vi får også større frihed i den offentlige debat (vi er ikke
længere bundet af ansvar/konkrete forpligtelser) - uden at det skal få os til
at forlade det seriøse arbejde
- vores arbejde de næste fire år kommer herefter til at bestå i
- fastholdelse af de landspolitiske netværk vi er med i (landsledelse, landsmøder,
kontaktråd, konferencer, folkemødet mv.)
- fastholdelse af de lokalpolitiske netværk (1. maj & diverse LO-arrangemnter),
og vi skal arbejde for at etablere nye netværk
- fornyelse af hjemmesiden, som skal opdateres hyppigt (Leif og Birgitte står for
det)
- oprettelse af facebook-profil for partiforeningen (Leif og Birgitte igen)
- oprettelse af en lukket facebook-gruppe for medlemmer til diskussion af diverse
emner og for at lette NSAs arbejde med at følge med i vores tanker (Birgitte
& Leif denne gang)
- udgivelse af et månedligt, elektronisk politisk nyhedsbrev fra partiforeningen
- at koordinere læserbreve mv.
- at gentænke vores mødeaktiviteter, herunder 1. maj & folkemødet
- for 2014 har vi foreløbig sat disse fokuspunkter hvor vi skal markere os:
- skolestrukturen
- samling af kommunens administration
- sociale klausuler i kommunens udbud
- gennemførelsen af folkeskolereformen
- budget 2015
2:

fastlægelse af de næste møder, herunder generalforsamling 2014
lørdag den 14. december kl. 19:
det traditionsride julemøde med glögg, æbleskiver osv.
Lise & Søren, Plantagevej 28, 3751 Østermarie
tilmelding senest den 12. december på lise.tejno@hotmail.com
onsdag den 15. januar kl. 18-19:
åbent bestyrelsesmøde
på biblioteket i Rønne
onsdag den 15. januar kl. 19-21:
medlemsmøde, især for nye medlemmer
hvem er vi i SF Bornholm?
hvad vil vi med SF Bornholm?
- & så skal vi også hygge os
onsdag den 19. februar kl. 19:
generalforsamling efterfulgt af storkredsmedlemsmøde
Det gamle Hotel i Østerlars

3:

resten
- intet til referat
kh Lars
ref

