Referat fra bestyrelsesmøde i SFNordjylland, onsdag 19. november
klokken 17.00-18.30 i SFs lokaler
Løkkegade Aalborg
Afbud fra Mathias Caland og Bente Lauridsen

1) Omkonstituering af bestyrelsen:
Berit Byg indtræder som fuldgyldigt medlem i stedet for Melanie Simick, der ikke længere er
medlem af SF.
Kristian Klitgaard genindtræder i bestyrelsen efter sit praktikophold på Christiansborg.
2) Nedsættelse af valgkampsgruppe. På det seneste bestyrelsesmøde vedtog vi nogle etiske regler,
som blandt andet lagde op til, at regionen skal have et valgkampsudvalg frem mod det kommende
Folketingsvalg. Nu nedsætter vi gruppen, så de kan komme i arbejde:
Følgende er udpeget til SF-Nordjyllands valgkampsgruppe Frank Østergaard, Jørgen Grøn og Berit
Byg. Nikolaj Andersen er tilknyttet som storkredskoordinator

3) Folketingsvalget. Hvad gør Regionsbestyrelsen i forhold til at samle kandidaterne, så de kan
lære hinanden bedre at kende og sikre en stærk holdånd?:
Kandidaterne indkaldes til fællesmøde mandag 8. december. Berit spørger Pernille Vigsø Bagge om
hun vil holde oplæg. Nikolaj udsender invitation med dagsorden. Vi starter klokken 18.00 med lidt
spisning. Derefter dagsorden med orientering og oplæg samt indbyrdes drøftelser mellem
kandidaterne. De etiske retningslinjer sendes med ud, så alle kandidater har dem.

4) Den aktuelle politiske situation med nyt fra blandt andet KKR og regionsrådet: Erik Ingerslev
fortæller, at der har været et godt møde med byrådsmedlemmerne fra de forskellige kommuner. Han
fortæller også nyt fra KKR. Lene Linneman orienterer fra regionsrådet.

5) Emner til de næste bestyrelsesmøder. Vi har aftalt at arbejde med at få eksterne folk til at
inspirere os. Er der ideer til emner og/eller personer?:
Keld Hansen blev foreslået som oplægsholder på repræsentantskabsmødet 17. juni. Thomas tager
kontakt. Der er også forslag om at invitere folk til inspiration og snak på de kommende

bestyrelsesmøder. F.eks. Skifergas nej tak, fagforening og Ibis. Der var også forslag om emner som
børn og sundhed.
Næste bestyrelsesmøde er 10. december. Derefter er aftalt følgende datoer: 21. januar. 25. februar.
11. marts (med efterfølgende generalforsamling) 22. april 20. maj og 17. juni med efterfølgende
repræsentantskabsmøde.

