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referat, bestyrelsesmøde den 14. november 2011 kl. 19, partilokalet:
1)
2)
3)

4)

5)

6)

endelig fastlæggelse af dagsorden
referatet fra sidste møde (er udsendt):
a) hvad er sket med de enkelte beslutninger?
juleglöggmvkomsammen - ny lokalitet (/ny dato?):
Lise har skrevet: Jeg skal til Rusland til valget så medmindre vi udsætter datoen så må vi finde et andet sted en mit. Jeg er
tilbage den 7.12. Jeg rejser her fra Bornholm den 28.11.
Krystalnatten
- var vi tilmeldt arrangementet?
- hvorfor blev det ikke meddelt den samlede bestyrelse?
- mao: hvad pokker skete der - hvem traf hvilke afgørelser hvornår?
a) debatmøder / vi skal holde SF i ørerne-møder
- hvad sker der?
- jf aftalen den 26. oktober
b) folkemødet
Lise har skrevet: Jeg har ikke fået indkaldt noget møde men jeg har fået Torben til at melde sig under fanerne. Jeg skal have
checket op med Jens Andersen, han har ikke svaret på min mail fra 11.10 vedr. samme emne.
resten

referat, storkredsbestyrelsesmøde den 14. november 2011, partilokalet:
1)

a:

vedtægtsændringsforslag i SF Region Hovedstaden:
- vi skal begrunde vores afvisning
- skal vi foreslå noget i retning af Syddanmark?
diverse bilag er udsendt

bestyrelsesmødet:

på grund af flere medlemmers afbud blev mødet afholdt som en mail-konference med en begrænset dagsorden:
1)
endelig fastsættelse af dagsorden
2)
godkendelse af referat
3)
jukeglöggkomsammen

ad 2: godkendt
ad 3: arrangementet flyttet til Hotel Østerlars; opgaver fordelt
b:

storkredsbestyrelsesmødet:

på grund af flere medlemmers afbud blev mødet afholdt som en mail-konference

ad 1: Lars blev udstyret med en række argumenter for en afvisning
(vores indvendinger blev siden taget til følge & et kompromis blev vedtaget)

kh Lars
ref.

