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Einar Carstensen, formand & medlemsansvarlig
Lars Jørgensen, næstformand & sekretær
Mogens Olsen, kasserer
Lise Tejnø
Michael Tysk Andersen, webmaster

referat, bestyrelsesmøde den 12. april 2011 kl. 19 i partilokalet:

dagsorden:
1)
endelig fastlæggelse af dagsorden
2)
referatet fra sidste møde:
a) godkendelse
b) hvad er sket med de enkelte beslutninger?
3)
evaluering af Steen Gade-dagen
4)
anmodning om gæsteplads til landsmødet fra Zarina Sol Larsen (mail af 24. marts)
5)
fra gæst til delegeret: Dorthe eller Michael?
6)
anmodning om kulturkonferencestøtte fra Dorthe (mail af 2. april fra Einar)
7)
1. maj
8)
10. maj: Leif kan godt
9)
landsmødeforberedelser
10)
folkemødeforberedelser: Lise foreslår at hun får en backing group
11)
resten
- fx hvem tager sig af kontaktrådet? (cp mail fra Einar af 21. marts)
referat:
1)
dagsordenen blev justeret undervejs
2)
a) godkendt; b) alt OK
3)
m egen ros alle steder fra (også fra hovedkvarteret) til arrangørerne (især Lise & Søren);
bredere arbejdsfordeling skal arrangeres næste gang; småting skal justeres
4)
bestyrelsen fastholder at det er medlemsmødet umiddelbart efter den årlige
generalforsamling der udpeger SF Bornholms gæster til landsmødet. Derfor afslag på
ansøgningen. Lars sender mail til Zarina.
5)
M ichael er fuldt tilfreds med sin rolle som gæst, mens Dorthe gerne vil have den ekstra
delegeretplads som er dukket op efter at hovedkontoret har optalt vores medlemstal.
Endvidere er der tradition for at SF Bornholms stem mer afgives kollektivt på landsmødet.
Dorthe får pladsen. Lars sender mail til Dorthe.
6)
Bestyrelsen var usikker på hvilken kulturkonference der er tale om. Under forudsætning
af at der er tale om en konference i SF regi med rejseudligning, imødekommer vi
ansøgningen. I modsat fald træffer Lars beslutningen på bestyrelsens vegne. Lars sender
mail til Dorthe og beder om yderligere oplysninger om konferencen.
7)
M ichael har deltaget i det seneste planlægningsmøde hos LO Bornholm:
a) vores taler: Leif
b) praktiske opgaver:
opstillings af telt lørdag
diverse søndag formiddag
pyntning
nedtagning af talt søndag
M ichael & Ole deltager i de praktiske opgaver
Lise & Zarina er med i pyntningen
c) vores markedsvogn:
Lise ansvarlig for at den bliver hentet
Lise sørger for en kurv økologisk frugt
Lars sørger for ekstra Der må være en kant- foldere (100 stk)
Lise sørger for målepinde, bolcher, balloner
Ole sørger for oppustning af ballonner
d) programmet kommer på hjemmesiden så snart det er klart (M ichael), og Lars sørger for
en orienteringsmail direkte til medlemmerne
8)
medlemsmødet den 10. maj:
emnet bliver budget ‘12 - mål og spor for SF Bornholm med Leif som oplægger
man bør læse vores seneste valgprogram inden mødet (på hjemmesiden under politik)
stedet for mødet er endnu ikke afklaret
9)
POS orienterede (til dels fra kontaktrådsmødet i Odense) om landsmødet.
landsmødet er på én og samme tid partiets højeste myndighed og et vindue udadtil. Det
sidste prioriteres højt denne gang med tanke på det kommende valg.
Landsmødets motto bliver Det kan lade sig gøre
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POS kunne fortælle at landsledelsen vil holde møde på Bornholm i forbindelse med
folkemødet - SF bliver altså meget synlig under mødet.
Leif & M ogens meldte sig som backing group for Lise - men der er plads til flere.
POS sørger for at få partihovedkvarteret til at give lyd fra sig: vi savner i allerhøjeste grad
informationer om hvad man forventer vi tager os af.
Næste folkemødeplanlægningsgruppemøde (!) finder sted Ullasvej 23 den 27. april kl. 1617.30
kontaktrådet: bestyrelsen besluttede at vi skal udpege vores deltager til møderne når
mødekalenderen/mødetidspunkter kendes for at undgå at bestyrelsen ikke er
repræsenteret.
medlemslisten: POS sørger for at vi får en aktuel medlemsliste fra hovedkontoret. Den skal
erstatte den mailliste vi bruger i øjeblikket.
lejemålet: POS har modtaget brev om evt. forlængelse af vores lejemål af partilokale på
kasernen, der udløber den 1. august. Lars kontakter kaserneforvalteren og meddeler at vi
har en afklaring af vores lokalesituation omkring den 1. juni.
adoptionssag: vores to folketingskandidater, POS og Leif, er begge blevet adopteret af 3F
i forbindelse med den landsdækkende SKÆVT kampagne.
ny kaffemaskine: M ogens meddelte på opfordring at han som kasserer vil være sindet at
godkende købet af en ny kaffemaskine til partilokalet. Lise påtog sig at indkøbe en sådan på forventet efterbevilling.

kh Lars
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