Referat af bestyrelsesmøde i SF Nordjylland den 24. september 2014 i Aalborg.
Med deltagelse af Allan, Thomas, Tom, Frank, Jørgen Grøn, Lene Linneman og
Melanie. Afbud fra Berit via Frank. Afbud fra Annette Søegaard og Bente Lauridsen.
Referent Melanie
Info fra Thomas:
Godt møde i går med formand for SF. God tid til diskussion efterfølgende.
Det var Aalborgs byrådsmedlem og Aalborgs partiforening der havde planlagt
dagsplanen for Pia Olsen Dyhr
1.

Budget oplæg fra Lene. Udgangspunktet er det allerede udsendte budget materiale
fra Lene af den 09.09..

- Der arbejdes med LEAN i forskellige afdelinger. Der bliver set på medarbejdernes
arbejdsrutiner. Det handler ikke om, at ansatte skal løbe hurtigere, men der skal ses på
forskellige rutiner og arbejdsgange. Der har været afdelinger der selv ønsker det og de
har fået lov til at starte. Dette skal nu rulles ud i hele Nordjylland. SF vil ikke være med
til bare at fyre folk. Men sænke sygefraværet for så spares der dyre vikarer.
- Meget fokus på fælles rekruttering - overordnet sygehus strategi og fastholdelse af
personale
- Der blev sat penge af til it og forskning blev prioriteret.
- Mere fokus på at inddrage patienter.
- Der var stor enighed i regionen.
- 17 mill. Bliver brugt på mad og halvdelen blev smidt ud. Derfor blev det sat til 10 mill.
så der også er penge til udvikling bl.a. inden for økologi.
- Optimering af indkøbsaftaler fælles med andre regioner. Kan spare mange mill. på at
købe samlet ind.
- Ingen rammebesparelser.
- Problematikker omkring besparelse af akutbilen i Skagen. Men Skagen ligger godt ift
responstid og der er steder der ser lang værre ud end Skagen. Hvis besparelsen ikke går,
må situationen jo ses på igen.
- Vigtigt at kommuner og regionen arbejder endnu bedre sammen i forhold til borgere
med misbrugsproblematikker, så at de ikke ”skal falde imellem to stole”.
- Enhedslisten står uden for budgettet
Drøftelse af:

- Opgave glidningen fra læger til sygeplejesker, men ”glidningen” fortsætter
ikke. Denne problematik sættes der nu fokus på. Assistenterne skal, på lige fod
med det øvrige personale, have mulighed for kompetenceudvikling.
-

Mange læger ønsker at blive fritaget for it opgaver, men det er vigtigt, at lægerne
kan bruge it systemerne - også for at undgå fejl.

Der er opbakning fra SF'ere i hele Nordjylland. Kan være tilfreds.
Fint signal at sende, at der er afsat penge til økologi/videre udvikling af
madproduktionen.
2.

Folketingskandidater:

Kandidat i Frederikshavn og Hjørring: Frank Tronborg i Hjørring og Poul Rode i
Frederikshavn. Mangler stadig Brønderslev og Mariagerfjord, hvor der bliver kamp valg.
Jammerbugt og Brønderslev er samme kreds. Fører valgkamp for flere.
3.

Organisering af folketingsvalg:

Er Jeppe, (lokal SF medlem i Aalborg, der vil være ”valgkampsaktiv”) blevet indkaldt til
dette bestyrelsesmøde?
Vigtig at han også indkaldelse.
Thomas har talt med Sirid og Turin vedr. at der pt. ingen meldinger er på hvad
storkredskoordinatorens arbejdsopgaver er. – ”Vi skal bare komme med
arbejdsopgaverne også må han selv sige fra”.
Dvs.: Det er både bestyrelsen og sekretariatet der i fælleskab skal finde ud af hvad
storkredskoordinatoren skal lave.
Drøftelse af: at man kan vær bekymret for, at storkredskoordinatoren ”kan falde
igennem 2 stole” og at det bliver lidt ”mudret”.
Melanie sender referat til Jeppe fremover. Jeppe skal gerne deltage i alle
bestyrelsesmøder.
Etiske spilleregler:
Gennemgang af etisk spilleregler som Frank har sendt ud. Frank retter sætninger paragraf 3. Tema område pilles ud under paragraf 5.
Tilføjes: ved uenighed foreligges sagen for valgudvalget under paragraf 6.
Valgudvalg skal nedsættes. Sættes på som punkt til næste møde den 22 okt.

Drøftelse af om partikontoret har bestemt noget ift om bestemte kandidater skal
profileres. Dette er stadig lidt uafklaret.
Arbejdet skal tilrettelæggelse i samarbejde med storkredskoordinatoren.
Budget til valgkamp: Vi bruger de afsatte 10.000kr. Bruges fælles til kandidater. Der gives
ikke særskilt til enkelte kandidater.
Frank sender de nye etiske regler til Melanie, som sender dem med i referatet.
Enighed om at kandidater ikke selv skal finansiere valgkampen.
4. Jonas Dahl vil gerne besøge de forskellige kredse. Kommer til Aalborg den19. nov.
Sammen aften som repræsentantskabsmøde. En times oplæg og diskussion.
Drøftelse af hvad der ellers skal drøftes til repræsentantskabsmøde møde.
I løbet af næste uges sendes forslag til Thomas.
Evt. psykiatri?
Evt. spørge Erik Ingerslev?
Evt. økologi?
Ca. en times tid. Det økologiske køkken. Evt. en fra Aalborgs kommunale køkken? Der
kunne fortæller om den måde Aalborg kommune har indført økologi på. Evt. Hanne
Juhl, leder af madservice Aalborg. Evt. Pernille Hougaard cheføkonomøkonoma,
Aalborg universitetshospital. Melanie undersøger.
Evt.
Bestyrelsesmedlemmer - suppleanter
Kutymen har været, at suppleanter har stemmeret på bestyrelsesmøderne, hvis et eller
flere ordinære bestyrelsesmedlemmer er fraværende. Der aftales, at vi fortsætter med
den kutyme, vi hidtil har haft. Andy er suppleant.
5.
-

-

Lene: Vigtigt at der vurderes hvilken studieture til andre lande mm SF i regionen
skal deltage i. Man skal ikke bare deltage. Der skal være et fornuftigt formål, som
skal have været drøftet i regionen og aftalt.

Drøftelse af, at de 2 årlige møder som alle SF`ere i regionen deltager i, ofte er på
Sjælland. Det kan være dyrt for SF i Nordjylland.
Enighed om at dette ikke er et problem, men Thomas vil tage det med videre i systemet.
Frank: Sendte referat fra Kontaktrådsmøde ud til bestyrelsen.
Enighed om at dette var ok.

Frank er valgt ind i et udvalg under landsledelse ”Uddannelse for alle”.
Allan: Der kan være problemer at modtaget journaler fra privathospitaler og privatlæger.
Dette skal der være fokus på. Der aftales, at dette vil Lene undersøge og sende til hele
bestyrelsen.

