Lars Jørgensen, formand & sekretær
Lise Tejnø, næstformand & medlemsansvarlig
Mogens Olsen, kasserer
Einar Carstensen,
Birgit Kruse

w w w .s f b o r n h o l m .d k
b o r n h o lm s f @ g m a il.c o m

dagsorden, bestyrelsesmøde den 25. april 2012 kl. 18, partilokalet:
1) endelig fastlæggelse af dagsorden
2) godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
3) siden sidst:
fra kommunalbestyrelsesgruppen
vu-kampagne på bhes
SF Region Hovedstaden fuldt program
4) repræsentantskabsmødet SF Region Hovedstaden 30. maj
delegerede:
Lars
?
5) 1. maj
status
program
plakat
6) 8. maj
7) folkemødet
status
medlemsmødet under folkemødet
bestyrelsen for SF Region Hovedstaden
8) resten

- Einar / Lars
- Lars
- Lars
- Lars

- Lise

- Lise
- Lars

referat:
ad 2)

godkendt

ad 3)

Einar & Lars refererede fra det seneste gruppemøde
vu’s kampagne vil bliver mødt af en kombineret SF/DSU kampagne
Lars orienterede om planerne for valgprogram 2013 i SF Region Hovedstaden

ad 4)

repræsentantskabsmødet i SF Region Hovedstaden 30. maj:
Einar udpeget som delegeret sammen med Lars; Birgitte er suppleant

ad 5)

1. maj:
en ynkværdig plakat: ingen tidspunkter, intet sted og ingen parole;
Birgitte sørger for at vogn og fane kommer til Galløkken
Einar henter æbler i Hasle
plakater mv blev fordelt til ophængning
balloner, bolcher, flyers er i Lises varetægt.
vores praktiske grise er på plads - bortset fra to stærke hankønsvæsener
Lars sørger for at plakat og program kommer på hjemmeside

ad 6)

medlemsmøde 8. maj om Bornholms udviklingsplan 2012:
business as usual ved medlemsmøder i Storegade:
- Lars sørger for øl, vand, te, småkager & medlemsorientering, herunder at sende
udviklingsplanen ud til medlemmerne
- Lise sørger for kaffe
- bestyrelsen mødes kl. 18.45 for at gøre lokalet klart

ad 7)

folkem ødet:
- SF har sat sig på Æblehaven
- vores telt prioriteres højt af Christiansborg, bl.a. er planlagt:
: Villy interviewes af Hans M ortensen (W eekendavisen) om SFs historie
: kom & spil bordfodbold med din yndlingspolitiker
: Villy laver mad sammen med en professionel (bornholmsk) kok
- vi arbejder på at få Pernille Frahm m ed guitar i teltet lørdag kl. 13-15 til et åbent
medlemsmøde om SFs kulturpolitik - Lars kontakter

ad 8)

intet til referat
kh Lars

