Referat af bestyrelsesmøde onsdag klokken 17.00 i Aalborg
Formalia:
Til stede: Thomas krog, Jørgen grøn, Kristian Klitgaard, Mathias Caland, Frank Østergaard,
Annette, Jeppe og Lene Linnemann
Afbud: Melanie, Bente Lauridsen og Allan Caspersen.
Dagsorden:
1) Den aktuelle politiske situation
2) Koordination af folketingsvalg
3) Ny limfjordsforbindelse
4) Efterårets møder
5) Evt.
1) Den aktuelle politiske situation
SF og konservative har bedt om et besparelseskatalog i regionsrådet iht. Budgetforhandlinger.
Det indeholder bl.a. forslag om lukning af psykiatricenter, 5-dages hospital, osv. Der er
heldigvis ikke opbakning til dette.
Enkelte kommuner tilbyder (naturligvis) at samle regionale ydelser i deres kommuner. Disse
forslag er mere realistiske.
SF foreslår er koordineret besparelsesforslag, i stedet for at gøre budget forhandlinger til et
rivegilde for kommuner.
SF afholder sig dog fra at pege besparelsesforslag ud på forhånd, da de ikke er blevet nærmere
belyst endnu. Dette fastlægges på budgetseminarer m. Temadage.
Processen går hurtigt, hvilket gør det svært at inddrage gode ideer fra udefrakommende.
SF-nordjyllands holdning til den strukturelle centralisering af sundhedsydelser skal
diskuteres på repræsentantskabsmøde.
Kommentarer fra bestyrelsen:

- bedre samarbejde mellem kommunale og regionale funktioner. Få lavet nogle politiske
aftaler med kommunerne om strukturelt samarbejde.

- Man kunne inddrage interesseorganisationer til vidensdeling generelt, så de inviteres til
møder i løbet af hele året. De kan inviteres til oplæg på bestyrelses- og
repræsentantskabsmøder i SF-Nordjylland.

- Vores KKR-repræsentant (Erik ingerslev) bør være med til SF-Nordjyllands møder.

- SF-Nordjyllands overordnede linje er, at højt specialiserede opgaver der kræver et vidst
patientgrundlag bør centraliseres, imens simplere opgaver skal udbydes i nærområder.
Lægerne skal have et tilstrækkeligt patientgrundlag for at opretholde ekspertise.
2) Koordination af Folketingsvalg
Bestyrelsen skal lave et oplæg om praktiske, etiske og økonomiske rammer for
folketingsvalget, som er vejledende for repræsentantskabsmødets beslutninger.
Etik: Frank (Thomas har vejledning, se bilag)
Praktisk: Jeppe (kontakt Jens Andersen på Christiansborg)
Økonomi og aktivitetskalender: Mathias Caland (se bilag med vedtaget budget.)
- Thomas sender mail til partiforeninger m. Indkaldelse. Se evt. Mail fra 12. Juni 2012 om
sidste punkt. Der er 2 procedurer der skal tages stilling til:
- opstilling i enkelt kredse (de enkelte kredse vælger selv kandidat) eller fælles opstilling
(regionen prioriterer kandidater som vælger kreds)
-sideordnet opstilling (de kandidater m. Flest stemmer vælges til folketinget) eller partiliste
(regionen prioriterer kandidater uanset personligt stemmetal)
- traditionelt plejer man at vælge sideordnet opstilling, hvor kredsene selv vælger kandidat.
Der indkaldes til repræsentantskabsmøde 3. September kl. 19 med henblik på at vælge
opstillingsprocedure.
3) Ny Limfjordsforbindelse.
Der er truffet en principbeslutning fra Christiansborg om at købe de grunde der blokerer for
en ny motorvej til en ny limfjordsforbindelse.
Det er vigtigt vi holder os til de vigtigste argumenter: det er økonomisk meget dyrt ift. En
østudvidelse med ekstra tunnelrør. Udvidelsen i øst koster det halve og løser de samme
trafikproblemer de næste mange år.
Der foreslås en finansieret viral kampagne imod egholmforbindelsen og for en østudvidelse,
da det er blevet meget aktuelt.
4) Efterårets møder
Det har været noget hø at ændre mødedato med kort varsel. Vi planlægger efterårets møder,
så vi kan melde ud i god tid.

Kommende bestyrelsesmøder (onsdage kl. 19): 20. August, 24. September, 22. Oktober, 19.
November (kl. 17), 10. December.
Efterårets repræsentantskabsmøde: 19. November kl. 19.
Thomas kontakter Lars novrup hoffmeyer vedr. Dato'er.
5) Eventuelt
Thomas og Kristian skal indhente oplysninger på dem, der vil modtage referat fra
bestyrelsesmøder i SF-Nordjylland.

