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referat, bestyrelsesmøde den 17. august 2011 kl. 19, partilokalet:
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11)

endelig fastlæggelse af dagsorden
referatet fra sidste møde:
a) godkendelse
b) hvad er sket med de enkelte beslutninger?
bilag
mødekalender frem til og med generalforsamlingen
sanktioner i forbindelse med ikke-indbetaling af partiskat
(Mogens)
henvendelse fra Jens Andersen (sekretariatetI - jf. mail fra Einar 12. august
folkemødet - opfølger/næste år
SF Bornholm - et ekspeditionskontor?
(Lise)
partilokaleikkeskiftalligevel - hvad skete der egentlig?
folketingsvalget nærmer sig
den nye medlemsliste - sammenlign Hands-off SF-Bornholm og medlemmer, SF Bornholm: fra 91 til 123 medlemmer;
de 17 (ca.) der er uden mailadresse?
det nye medlem? (Klaus Joachim Petersen; 3586 3306 / 2360 8430; kjp@kts.dk)?
SF region Hovedstaden, orientering, herunder:
- forslag til ny forretningsorden
- budgetforslag 2011-12
(Lars)
bilag
resten - grøftekanterne

ad 2)
a: godkendt
ad 3)
medlemsm øder:

bestyrelsesm øder:

lørdag 27. august kl. 13-18:
budgetmøde på Hotel Østerlars
(Leif sender udspil til gruppe &
bestyrelse snarest; evt. redigeret
version til medlemmerne torsdag
den 25. august)
mandag 5. september kl. 19, partilokalet
onsdag 14. september kl. 19:
mødet holdes i Storegade
a: hvor skal kommunens administration
samles?
oplægsholder Bo Sam son
- formanden kontakter
b: SF Bornholms holdning til flere
vindmøller på og omkring øen og
andre former for (vedvarende) energi
tirsdag den 14. februar kl. 18:
generalforsamling
på Hotel Østerlars
umiddelbart efter generalforsamlingen:
medlemsmøde
DESUDEN besluttede bestyrelsen at holde
bestyrelsesmøde sammen med de to kandidater dagen efter at valget er udskrevet, kl. 19 i
partilokalet
medlemsmøde om fair løsning mv. sammen med en mobilisering af medlemmer tidligt i
valgkampen; dato, tidspunkt og sted fastlægges på mødet ml. kandidater og bestyrelse
medlemsmøde som led i valgkampen om Bornholm i Region Hovedstanden; indsatsgruppen
(Birgitte, Søren & Lise) fastsætter dato, sted og tidspunkt
medlemsmøde i form af en valgfest
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ad 4)
M ogens kunne oplyse at restancerne vokser igen. I første omgang skriver han selv til restanterne.
Hjælper det ikke, følger et brev fra formanden.
ad 4a)
Einar svarer at SF Bornholm ønsker de nuværende regler vedr. partiskat bevaret; de fungerer
hensigtsmæssigt og så rimeligt/retfærdigt som opnåeligt.
ad 5)
Lise oplyste at kommunen har indkaldt til evaluering den 25. august. Lise og M ogens deltager.
Planlægningen af næste års folkemøde går i gang når valget er overstået.
ad 6)
Det er bestyrelsens holdning at alt der udsendes til medlemmerne, skal have enten bestyrelsen
eller et eller flere bestyrelsesmedlemmer som underskrivere/afsendere.
ad 7)
Vi fik ikke noget nyt partilokale i denne omgang fordi der var en almindelig opfattelse af at en
tre-dobling af huslejen var i overkanten. Lise handlede da der skulle handles.
Vi er stadig på jagt efter et nyt lokale.
ad 8)
Der synes at være styr på plakater og diverse foldere: enten er de klar, eller også er de lige ved
at være det - Leif skal dog fotograferes!
Einar sørger for indkøb af snittede masonitplader og for tilladelse fra Østkraft til at hænge
plakater op i deres master.
ad 9)
Lise & Lars sørger for at de medlemmer der er uden eller har ubrugelig mailadresse, kontaktes.
Lars har budt Klaus velkommen via mail, og Lise har forsøgt at træffe ham telefonisk.
ad 10)
Lars orienterede om arbejdet i bestyrelsen for SF Region Hovedstaden.
Vedr. budgetforslaget:
SF Bornholm har den kommentar til pkt 13 - paramedicinere i ambulancer - at der så sandelig
ikke er “berettiget tvivl om det hensigtsmæssige i at alle ambulancer bem andes med paramedicinere” når det gælder om råder med lang responstid (som fx Bornholm).
Desuden bør man iflg. SF Bornholm se grundigt på et grønt regnskab for anvendelse af el-biler
der ikke anvender smartstrøm før man anbefaler udvidet brug af el-biler i regionskommunens
regi.
ad 11)
Lise & Lars sørger for at grøftekantspjecen sendes (som .pdf-fil) til medlemmerne sammen med
en henvisning til en android og i-phone app. der indsætter dato, klokkeslet og lokalitet i fotos
taget med en smart- eller iphone. M edlem m erne opfordres til at fotografere overtrædelser af
grøftekantsreglerne og sende fotodokumentation til kommunen.
ref.
Lars
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