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Referat, bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 kl. 19, Kalmarvej 10 i Rønne :

Dagsorden:
1) endelig fastlæggelse af dagsorden
2) godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (1. august)
3) siden sidst:
a: folketingskandidater - igen
b: fra kommunalbestyrelsesgruppen
c: SF Region Hovedstaden
d: EU & deltagerdemokrati - skal vi fortsætte?
4) efterårets to sidste møder:
naturmødet
første valgprogrammøde
(sangaften - sammen med Enhedslisten?)
5) vores økonomi
6) forårets program - herunder dato for generalforsamlingen
7) valg 2013, opstillingsmøde, husstandsomdeling, plakater &c.
8) folkemødet
9) resten

- bilag
- bilag

- bilag

ad 1) ingen ændringer
ad 2) godkendt
ad 3) a: Lars orienterede om mailudveksling med Jan Andersen, Chr.borg;
b: Leif orienterede;
c: Lars orienterede om kaos i vores regionsrådsgruppe;
d: vi enedes om at fortsætte & vente på en anledning til at trække os pænt & nydeligt ud
ad 4) naturmødet udsæ ttes til sidst på foråret. Vi vil på et senere tidspunkt nytænke mødet fra
grunden;
det første valgprogrammøde afholdes tirsdag den 27. november i Storegade
Lars tjekker lokale, Leif sørger for oplæg; mødet skal være til fri idé-udveksling og skal
følges op af flere møder i foråret hvor programmet gradvist kommer på papir. Arbejdet med
valgprogrammet afsluttes med en store skrivedag. Vi skal også udarbejde en pixi-udgave;
sangaften er en forårssag;
julehyggemødet afholdes søndag den 16. december kl 17 på hotellet; der er bestyrelsesmøde
kl. 16 sammesteds (især mhp hvad-er-natur-mødet til januar)
ad 5) M ogens kunne berette om et regnskab der ser fornuftigt ud
ad 6) generalforsamlingen afholdes tirsdag den 19. februar kl. 19 på hotellet;
på bestyrelsesmødet den 16. december planlægges hvad-er-natur-mødet, som vi vil forsøge at
afholde i slutningen af januar;
Enhedslisten får lov til at være med til en sang- & historiefortællingsaften som også skal være
en valgmobiliseringsaften. Sted: Theatret. Tid: en dag fra den 8. til den 12. april. Birgit laver
oplæg og kontakter Lars, som derefter kontakter Enhedslisten
ad 7) Lars starter en mail-udveksling med en huskeliste over valgkamp 2013
ad 8) vi byder SF Region Hovedstaden velkommen som med-teltholder
ad 9) intet
kh Lars

