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referat, bestyrelsesmøde den

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

4. februar 2013 kl. 18-19, Storegade 38, Rønne:

endelig fastlæggelse af dagsorden
godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (7. januar- er udsendt)
generalforsamlingen og storkredsmedlemsmødet 19. februar:
a) dagsordener (er udsendt)
- rækkefølgen af de indstillede til begge valg
- regler & love & rend mig
b) bestyrelsens beretning (er udsendt)
- et afsnit skal tilføjes om samarbejdet med gruppen
- ændring af medlemstal
c) forplejning:
fra Ostehjørnet eller hjemmebagt & -smurt?
øl / vand / kaffe / te / guf
d) revisor(suppleant)
e) suppleanter til bestyrelsen
f) brev til ingen-mail medlemmer?
g) andet? (stemmesedler, sanghæfter, vedtægter fx)
Pelle Voigt mv-aftenen
folkemødet:
a) henvendelse til Christiansborg & SF Region Hoved-staden
(formand Bent Johansen & FU-medlem Charisma Fries er SF Reg.H.s arbejdsgruppe)
b) SF Reg. H. aflyser kandidatseminaret på Bornholm i forb. m.
folkemødet pga anstrengt økonomi, men vil fortsat gerne være med til at bemande teltet & stå
for et/flere arrangementer (bl.a. med regionsrådsvalgskandidater)
1. maj parole
januar(?)mødet: hvad er natur?
- dato og indhold?
- aflysning?
valgkamp 2013
orientering fra KMPL (best practice - uddeles)
fælles regionsrådsvalgmøde med Socialdemokra-baterne &
Venstre?
(har tilsagn fra SFs sandsynlige spidskandidat)
2 delegerede til repræsentantskabsmødet i SF Region Hovedstaden den 16. marts (lørdag heldags) i Hillerød (frist den 22. februar): Lars & ?
(de har brugt medlemslisten pr. 1. december hvor vi var 103 medlemmer; aktuelt er vi 88)
resten

ad 2)

godkendt uden bemærkninger

ad 3)

a) - kandidaterne til kommunalvalget præsenteres i indkaldelsen efter stemmetal sidst, derefter
efter ytret interesse i at opnå valg: POS, Dorthe, Birgitte, Peter, Lars
- Lars laver udkast til håndfæstning/forventningspapir til kandidaterne
- hvis kandidaternbe ikke kan blive enig om den endelige rækkefølger, afholdes der skriftlig
afstemning: hver stemmeberettiget på generalforsamlingen skal stemme på mindst to, højst
tre af de opstillede kandidater. De opnåede stemmetal afgør derefter rækkefølgen. I tilfælde
af stemmelighed foretages der lodtrækning
- til valg af folketingskandidater indføjes i indkaldelsen valg af opstillingsform: her anbefaler
bestyrelsen fællesopstilling
b) - i bestyrelsens beretning indføjes et afsnit om samarbejdet med gruppem
c) - Birgit handler i Ostehjørnet
- Lars sørger for resten, herunder indkøb af mere kaffe
d) - Birgitte C vil gerne være revisor (siger Einar); hun bliver foreslået af bestyrelsen
- revisorsuppleant findes på generalforsamlingen
e) - Peter Johannessen er bestyrelsens forslag til suppleant til bestyrelsen
- den anden suppleant findes på generalforsamlingen
f) - medlemmer uden mail får den endelige dagsorden med bilag tilsendt (Lise)
g) - Lars sørger for stemmesedler, sanghæfter og kopier af vores vedtægter
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ad 4)

Birgit kontakter Raschs Pakhuz & finder dato i uge 17

ad 5)

a) - Lars laver udkast til henvendelse
desuden: SFFO er interesseret i at stå for et arrangement af en times varighed i vores telt

ad 6)

forslag til Lise senest den 5. februar (det er altså meget snart!)

ad 7)

udsat

ad 8)

- materiale fra KPLM uddelt til orientering og inspiration
- Lars arbejder videre med et fælles regionalvalgsmøde

ad 9)

Lars og Einar er delegerede til repræsentantskabsmødet i SF Region Hovedstaden

ad 10)

intet
kh Lars
ref.

