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referat, bestyrelsesmøde den 28. september 2011 kl. 19, partilokalet:

1)
2)

3)

3a)
4)

5)

6)

7)

endelig fastlæggelse af dagsorden
referatet fra sidste møde (er godkendt inden det blev sendt ud til alle medlemmer):
a) hvad er sket med de enkelte beslutninger?
bilag 1: referatet
valgkampen - en evaluering:
Mogens skriver: Mit syn på valgkampen: tja – vi få - gjorde det vi nu kunne og gjorde det godt.
forslag (Lars): ud fra vores evaluering skriver vi en drejebog til kommende valgkampe
hvem har adgang til medlemslisten?
mødekalender:
a) medlemsmøder - hvornår & hvor skal regionsrådsdebatmødet finde sted? Udelukkende for SF?
andre forslag - jvf Mogens: “Jeg vil nok mene, at vi i kommende tid må vi sætte social medlemspleje i
højsæde, således at vi ikke også mister medlemmer….” (men det er allered sket: vi er nu nede på 120
medlemmer)
b) bestyrelsesmøder
partiskatter:
Mogens skriver: “samt. kommunalbestyrelsmedlemmer er alle nu betalende, det kniber nu med medlemmer der
er i øvrige udvalg……”
SF region Hovedstaden, orientering, herunder:
- forslag til nye vedtægter (igen)
bilag 2: dagsorden til mødet torsdag
bilag 3: de nuværende vedtægter
bilag 4: forslag til nye vedtægter
resten

ad 2:
referatets pkt. 9: medlemsliste(r)n(e):
intet er sket; Einar henter ny aktuel medlemsliste fra hovedstaden & sender til M ichael som
undersøger om automatisk overførsel til vores system er mulig; afklaring pr. 1. november
referatets pkt. 11: grøftekanterne:
Lise undersøge hvilke vejer der er tidligere amtsveje på Bornholm
ad 3:
- vi erkendte at vores planlægning ikke var god nok, ligesom vi heller ikke var i gang tidligt
nok
- medlemmerne skal aktiveres bedre i valgkamp
- vi skal forsøge at dannne hold af medlemmer ude i lokalområderne med ansvar for fx
plakatophængning
- vi skal koordinere bedre med / have hold i LO
- vi tvivler på værdien af husstandsomdeling af folder (ikke mindst når Christiansborg
sender brev rundt til alle husstande umiddelbart før valgdagen), vi tror mere på lokal
aktivitet/personlig kontakt fx ved indkøbscentre
- vi kan ikke se at de personfikserede plakater var en god idé: ved næste valg vil vi i stedet
satse på partilogoet, og helst kun det
- vi gav hinanden håndslag på at vi laver en drejebog om valgkamp inden førstkommende
generalforsamling
- vi savner input fra medlemmerne og fra de to kandidater
ad 3a)
tre medlemmer af bestyrelsen har adgang til m edlemslisten: formanden, næstformanden og
den medlemsansvarlige
ønsker andre at få adgang til den, kan det ske sammen med et af de nævnte tre bestyrelsesmedlemmer
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ad 4)
-

-

-

1) medlemsmøder
det udskudte medlemsmøde om Bornholm i Region hovedstanden:
skal være et åbent møde
indsatsgruppen melder tilbage snarest
mødet skal holdes i oktober måned (men ikke i uge 42)
julehyggesyngeosvmøde
lørdag den 3. december hos Lise & Søren
der skal være sange, æbleskiver, glögg - bl.a.
2) bestyrelsesmøder
mandag den 14. november kl. 19, partilokalet
tirsdag den 17. januar kl. 19 i partilokalet (bl.a. indkaldelse til generalforsamling, fastsat
til den 14. februar)

ad 5)
kassererens noget kryptiske besked gav anledning til at alle med grund til dårlig samvittighed
skal opfordres til at indbetale snarest
ad 6)
Lars blev opfordret til at forsøge at blokere for nye vedtægter der forringer mindretalsbeskyttelsen
Lars
ref.

