Lars Jørgensen, formand & sekretær
Birgit Kruse, næstformand
Lise Tejnø, medlemsansvarlig
Mogens Olsen, kasserer
Einar Carstensen,

w w w .s fb o r n h o l m .d k
b o r n h o lm s f@ g m a il.c o m

REFERAT, bestyrelsesmøde den

11. september 2013 kl. 19, Plantagevej 28, Østermarie:

d a gs o rd e n:
1)
2)
3)

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

endelig fastlæ ggelse af dagsorden
vores økonomi - valgbudget
valgkam p
0)
henvendelse fra Ernst Jensen, LO
a)
Lise Müller præ senteres/på besøg 25. september
b)
væ lgerm øde, Lise Müller & Leila Leila Lindén 23. oktober
c)
valgkam p i øvrigt:
- fotos
- plakater (incl. regionale)
- flyers
- om deling af nye flyers (incl. regionale)
- facebook
- annoncering
kandidatlister
valgstyrere/-tilforordnede
efterårets program
bestyrelsesmøder i efteråret
hjemm esiden?
partilokalet

ad 2)
Mogens oplyser at valgbudgettet er på 17.000 kr; på dritskonto er der dd ca. 18.000 kr.
ad 3-0)
LO har taget initiativ til en koordinering af valgmøder og andre aktiviteter for SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten.
På et dialogmøde, som vi var forhindret i at deltage i, var der enighed om at de tre partier via LO orienterer hinanden om
planlagte aktiviteter. Lars har meddelt at SF deltager i ordningen.
Desuden vil LO lave torvearrangementer. Fredag den 15. november er nævnt. Lars kontakter Ernst Jensen for at høre
nærmere.
Endelig vil LO invitere de tre partiers kandidater til uddeling af morgenbrød ved de større arbejdspladser på Bornholm.
ad 3-a)
Lise Müller præsenteres den 25. september.
Vi udvekslede idéer til indhold for dagen: hospitalet (Lars kontakter dir. Kurt Espersen) incl. akutbiler & børne- og
ungepsykiatri, Vasegård, Østkraft, Green Solution House. Og bestyrelsen.
- Lars kontakter Birgitte og Lise for endeligt program, som meddeles pressen.
ad 3-b)
Lars kontakter Venstre og Enhedslisten for flere debatdeltagere (og tilhørere).
Spisning med Lise Müller inden mødet.
Birgit booker Raschs Pakhuz.
ad 3-c - fotos)
Vi har stadig et tilbud (via Søren) på gruppebillede til 1.200 kr.
- Søren/Lise kontakter fotograf for at få datoer; Lars sørger for samlet møde af alle fem kandidater. Snarest.
ad 3-c - plakater)
Vi anvender kun fællesplakater (60x80); Lars laver udkast når foto er på plads.
Vi trykker 50 stk; Lise & Birgit finder ophængere.
ad 3-c - flyers)
Lars tjekker beholdningen i partilokalet.
ad 3-c - om deling af flyers)
Vi holder os til uddeling på torvedagen(e).
ad 3-c - facebook)
Vi overlader det til hver enkelt kandidat evt. at benytte Facebook i valgkampen.
ad 3-c - annoncering)
Lars kontakter BT for tilbud på 2 sp x 120, 4f side 3 i BT & Rytterknægten.
Lars forhører sig om evt. valgavis.
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ad 4)
Einar overtog kandidatlisterne til korrekt udfyldelse.
ad 5)
Vi er blevet bedt om at finde 10-15 valgtilforordnede/-styrere.
Lars indkalder interesserede blandt medlemmerne.
ad 6)
15. september:
23. oktober:
19. november:
xx. december:

store skrivedag
vælgermøde
hvis invitation fra TV2 ell. andre, ellers ikke
julehyggeaften

ad 7)
næste bestyrelsesmøde den 21. oktober kl. 19 hos Lise & Søren
ad 8)
Einar tager sig af kalenderen, Lars laver småplakater til vælgermødet og til torvedagen(e)
ad 9)
Einar tager kontakt til Leif for at finde dato for grundig oprydning & udsmidning; arbejdshænder velkomne.

kh Lars

