Regionsbestyrelsesmøde den 20.08.2014.:
Med deltagelse af Tom Weinreich, Anette Søegaard, Thomas Krog, Erik Ingerslev, Jørgen
Grøn, Frank Østergaard, Allan Caspersen, Melanie, Kristian. Lidt senere: Nikolaj K. Andersen
og Jeppe Hvas Andersen.
Afbud: Mathias Caland

1. Berit Byg indtræder istedet for Kristian Klitgaard Nielsen, en periode p.t. på et halvt
år. Andy Madsen er suppleant. Melanie: Referent.
2.
Thomas kontakter SF Nordjylland- Lars - vedr. opdatering af hjemmesiden.
Der aftales at flytte om på punkterne. Dvs. at punkt 8 drøftes herefter.
8.
Lene: I forhold til budget er der ikke sket ændringer siden information ved sidste møde.
Information omkring følgende:
- det ville selvfølgelig være godt hvis rød fløj samarbejder omkring budgettet, også med
Enhedslisten
- ny dyr sygehus medicin er den største post
Skal have fokus på følgende emner:, psykiatrisk, klima samt undersøgelse af arbejdsmiljø
på sygehuset I borger/patient tilfredsheds undersøgelsens ligger Nordjylland hel i top,
ved hovedudvalgsmøder er det kun kommet frem, at der er et godt arbejdsmiljø,
- Under psykiatrien er økonomien ok, men der mangler læger
En drøftelse af hvornår SF Nordjylland skal drøfte struktur debatten ( store og små
sygehuse). Er det som en del af budget snakken, eller senere. Der ønskes en generel
diskussion af hvad SF ønsker ift sygehuse. Centralisering/ ikke centralisering
Drøftelse af hvor SF Nordjylland ønsker debatten- er det en fakta orientering eller er
det fremtid perspektivering som Lene og Bente skal komme med – hvad er der brug for?
Hvad der er SFs tanker og holdninger? Og det er vigtigt at vi har drøftet det internt
inden det drøftes i regionen.
Bente: Vi bliver nød til at have en orienterings snak, også kunne vi opstille nogle
scenarier/ skitser som vi kunne diskutere ud fra.
Vigtig, at vi også har grundvilkårene med f eks at der er mangler på læge.
Thomas: Vigtigt, at når vi skal i gang med struktur debatten, så skal der sendes et oplæg
ud, så partiforeninger har en mulighed for at forberede sig.

Der aftales, at Bente og Lene laver et oplæg i stikordsform med fakta
oplysninger, som sendes ud til partiforeningerne senest en uge før den 3.09.
(Fællesmøde om folketingsopstilling og repræsentantskabsmøde). Gerne hurtigst
mulig, så der også er tid til drøftelse i partiforeningerne.
Melanie: Drøftelse af de forskellige oplevelser ift sygehuse – borgerne/patienter der er
tilfredse med behandlingen og det der står i Nordjyske mm.
Benthe: Der handler bl.a. også om forskellige afdelinger, nogle afdelinger er der
ressourcer, nogle afdelinger en nok underbemandet.
Jørgen: Vigtigt, at vi er opmærksomme på, at der nu har været
besparelser/effektiviseringer i flere år, så måske er det det nu borgerne kan mærke
effektiviseringerne.
Thomas: Kunne vi sætte fokus på unge med tourette?
Lene & Bente: Spiseforstyrrelse og tourette problematikker kommer under speciale
afdelinger i Risskov. Det er besluttet i Sundhedsstyrelsen. For at specialisere er området
samles i Risskov.
3. Vedr. skifergas problematikken.
Der aftales,
at SF Nordjylland melder ud, at vi støtter SF’ere i Frederikshavn, vedr.
pressemeddelelse. Dette gør Thomas
- Kontakte vores folketingsmedlemmer vedr. ovenstående/ brev til SFs
folketingsgr. Brevet sendes ud til bestyrelsen til kommentering inden det
sendes til folketingsgruppen
-

4. Info. fra Erik Ingerslev: KKR i Nordjylland, 22 medlemmer, SF har en plads, med
en Venstre ledelse, skal køres med konsensus. Haft 2 møder i 2014.
På dagsorden: flygtninge, pædagog udd., sundhedsaftalerne (kommer til at køre
for perioden og ikke pr. år), slam på landsbrugsjord (for at se om vi kunne få en
fælles ordning i Nordjylland). Der er en usikkerhed ift hvad der siver ned i jorden
(tungmetaller og medicinrester) og denne usikkerhed skulle gerne komme miljøet
til gode. Kommer på dagsorden igen i okt., erhverv og turisme samarbejde i
Nordjylland. Hvis der er nogle SF’ere der har noget der kunne tages op i KKR,

må vi endelig maile til Erik. Fremover deltager Erik som udgangspunkt i SF
regionsbestyrelses møderne i Nordjylland.
5. Storkredskoordinator, Nikolaj Andersen, 20892231, mail: 9koland@email.com,
Kastetvej 84, Aalborg.
- I morgen ringes til lokalformænd for at opstarte koordinering. Hans arbejder vil
være at have fokus på hvordan laver man den bedst mulige valgkamp. Hvis der
ikke kommer et lyn valg i sep. vil Nikolaj drosle ned og være mere aktiv når valget
kommer.
Jørgen: Vigtig med klare regler ift hvornår det er storkredskoordinator og hvornår det er
storkredsbestyrelsen der ”bestemmer”.
Nikolaj: Dette skal afklares senere. Vigtigt, at hver kreds melder tilbage om, hvad de har
brug for hjælp til.
Thomas: Vigtigt at koordinatoren er aktiv i hele kredsen og ikke kun Aalborg. Der vil
komme et skriv centralt fra ift retningslinjer.
Der aftales, at Thomas kontakter Signe Munk vedr. hvad er
storkredskoordinatorens ansvar og hvad er storkredsbestyrelsens ansvar.
Etiske spilleregler:
Frank: Omdeler papir på etiske spilleregler (afskrift af den fra sidste valg, som også er på
hjemmesiden). Drøftelse af at retningslinjerne ser ok ud.
Jeppe: Drøftelse af folketingskandidater. Mangler i Frederikshavn og Hjørring. Melanie::
I Mariagerfjord kreds ønsker Jes Nørholm og Peder Larsen, at stille op som
folketingskandidat – dvs. valg. De vil begge deltage i mødet d. 3.09.
6. Drøftelse af repræsentantskabsmøde punkter, først storkredsmøde/fællesmøde,
derefter repræsentantskabsmøde med drøftelse af strukturdebat. Kl. 19-21.30
Dirigent: Erik Ingerslev
Melanie køber brød/kage til d 3.09
Thomas skriver til partiforeninger ift hvem der er delegerede og suppleanter. Det
er medlemstallet pr. 1.1.2014 der er afgørende.

Det er Lars man skal tjekke op med ift bestilling af SF lokale.
Næste bestyrelsesmøde den 24.09 kl 19. Melanie sørge for kage/småkager
Evt.:
Thomas: Pia Olsen Dyhr vil gerne komme til møde i Aalborg, Thomas finder
dato gerne i uge 40. (Den 22.08 er det aftalt at der er møde 23. 09, kl. 17.30 til cirka
19.30.)
Jørgen: Kontaktrådsmøde, den 13.09, her må Nordjyllands regionsbestyrelse
sende 2 personer, måske kan Frank deltage? Thomas kan ikke deltage.
Vi betaler for regionsrådsmedlemmers tur til Ryslinge.
Afbud fra Erik Ingerslev til næste bestyrelsesmøde.
Thomas sender mail ud til bestyrelsen vedr. hvem der ønsker at deltage som nr. 2
til kontaktrådsmødet.

Referent: Melanie

