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

w w w .s f b 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

10. april 2013 kl. 19, Plantagevej 28, Østermarie:

1) endelig fastlæggelse af dagsorden
2) konstituering:
Lise vil gerne af med næstformandsposten, og Birgit har erklæret sig indforstået med at overtage den
Lise fortsætter som medlemsansvarlig?
jeg fortsætter gerne som sekretær
kontaktperson til gruppen - fortsat ngt. for dig Einar?
3) kan vi nå en fælles holdning til 1) den igangværende konflikt mellem
KL/regeringen og DLF mv, 2) skolereformtankerne?
4) Pelle Voigt aftenen (24. april)
5) folkemødet:
herunder samarbejdet med SF Reg.H.
6) 1. maj
7) forårets program i øvrigt
landsmødeforberedelsesmedlemsmøde?
store skrivedag skal flyttes fra den 4. maj
status på skrivegrupperne
8) valgkamp 2013 - fotos? plakater? mobilisering? gader & stræder?
- fælles regionsrådsvalgmøde med Socialdemokra-baterne & Venstre?
(har tilsagn fra SFs spidskandidat)
9) resten

ad 2:

næstformand:
medlemsansvarlig:
kontakt til gruppen:
sekretær:

Birgit
Lise
Einar
Lars

ad 3:

Lars skriver udkast til udtalelse/pressemeddelelse ud fra mange idéeer på mødet; rundsendes,
kommenteres, ændres inden endelig accept og udsendelse

ad 4:

der er tjek på sagerne; Lars sørger for annoncering og advisering af presse

ad 5:

Lise sender det foreløbige program til Bent, formand for SF Reg.H.

ad 7:

landsforberedelsesmøde:
mandag 29. april kl. 19 i partilokalet
store skrivedag flyttet til:
lørdag 29. juli
Lars sørger for bandbulle til skrivegrupperne: pixieudgaven skal være klar til landsmødet

ad 8:

gruppefoto på vores plakater (Søren har kontakt til fotograf)
Lise M üller herover i september til pr-stunt; oktober er tiden for et fælles vælgermøde sammen
med Socialdemokraterne og Venstre

ad 9:

intet til referat
kh Lars

