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referat, bestyrelsesmøde 15. marts 2011:
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

endelig fastlæggelse af dagsorden
referatet fra generalforsamlingen og medlemsmødet
konstituering
valgforberedelser
mødekalender
5a) mødet med Steen Gade
5b) folkemødet
nyt partilokale
debatforum på hjemmesiden & ny mail
landsmødet
bestyrelsens mødedagsordener og referater
sikkert en hel masse mere

ad 2:
begge referater godkendtes uden kommentarer. Skal udsendes til medlemmerne
ad 3:
konstitueringen gav dette resultat:
formand
Einar (generalforsamlingsvalgt)
næstformand
Lars
sekretær
Lars
kasserer
M ogens
webmaster
M ichael
medlemsansvarlig Lise
ad 4):
M ichael er klar til at lave personlige plakater (mangler dog fotos fra de to kandidater); øvrige bestilte
valgmateriale ikke kommet endnu. Lars rykker partihovedkvarteret.
NB: materialet kom to dage efter mødet.
ad 5):
ny mødekalender:
bestyrelsesmøder:

medlemsmøder:

4. april kl. 17-19, Raschs pakhus
Steen Gade
NB: m ail herom til m edlemmerne den 21. marts!

12. april kl. 19
1. maj
evaluering af 4. april
landsmødeforberedelser
folkemødeforberedelser
10. maj* kl. 17
10. maj* kl. 19
folkemødeforberedelser
første budgetmøde
landsmødeforberedelser
mødekalender for efteråret
*NB: datoen afhænger af om Leif er ledig den aften
15.-18. juni: folkemøde
et medlemsmøde i forbindelse
med folkemødet
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ad 5a):
mødet med Steen Gade er i gode, trygge hænder: hele dagens program mmm er på plads
ad 5b):
vi afventer hovedkontorets udmelding om hvad de forventer af os
ad 6):
markedet holdes under konstant observation
ad 7):
M ichael arbejder videre & kunne meddele at vi nu har en ny mail: @sfbornholm.dk
Den er i luften
ad 8):
Lise blev tildelt endnu en gæsteplads. Siden bestyrelsesmødet har hovedkontoret m eldt ud at vi har
4 pladser: en af gæsterne skal ændre status.
Tilmeldingen åbner for øvrigt i slutningen af uge 12
ad 9):
bestyrelsens dagsordener skal lægges på hjemmesiden; referaterne sendes fortsat til samtlige
medlemmer når de er godkendt
ad 10):
Einar forfatter brevet om valgstøtte til LO lokalt
ref: Lars
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