Referat fra Bestyrelsesmøde SFNordjylland, december 2014
Punkt 1) Da Berit Byg har meddelt, at hun ikke ønsker at være med længere, skal vi finde
et nyt medlem af bestyrelsen. Andy Madsen, som er 1. suppleant indtræder i
bestyrelsen. Ingolf Hedegaard er nye suppleant til bestyrelsen. Berit har meddelt, at hun
ikke vil gøre krav på sin plads som 1. suppleant til regionsrådet. Peder Larsen er 2.
suppleant.
Vi arbejder videre med at finde det sidste medlem af SF-Nordjyllands valgudvalg

Punkt 2) Orientering fra regionsrådet. Bente Lauridsen orienterede om, at der arbejdes
med fremtidig struktur på sundhedsvæsenet. Eksterne eksperter kommer med mindst to
bud den 28. januar.
Det er lykkedes at få tre nye øjenlæger til Vendsyssel.
Praktiserende læger er der mange steder akut mangel på. Der er nye problemer i Asaa,
Hjørring og Kongerslev. Plus alle de kendte problemer.

Punkt 3) Mødet med folketingskandidater.
Nikolaj Andersen udsender doodle til folketingskandidater og valgudvalget, så vi kan finde
en dato i starten af januar. Frank og Nikolaj arrangerer i fællesskab. Uge 2 og 3 klokken
18.00 til 21.00.
Indhold på mødet bliver blandt andet: Etiske retningslinjer, intro til kandidathåndbog,
politisk snak mellem kandidaterne om, hvordan vi tackler forskellige politiske temaer.
Frank tager kontakt til Pernille om oplæg.

Punkt 4) Økonomi. Snak om økonomisk hjælp til genopstart at SF-Mors. Hvis ikke det er
relevant i år, giver SF-Nordjylland et valgbidrag pr kandidat til folketingsvalgkampen

Punkt 5) Evalueringen af bestyrelsesarbejdet. Der er godt fremmøde og god stemning.
Vi mangler at få mere debat i repræsentantskabet, som skal inddrages tættere i at
udstikke politiske retningslinjer. Det skal vi tænke mere i. Hvordan får vi engagement i
repræsentantskabet - også fra de unge?
Vi skal tænke over antallet at repræsentantskabsmøder. I den forbindelse kigger vi også
på vedtægterne.
Vi er enige om at lave et skema over, hvad bestyrelsens arbejdsplan i et to-årigt forløb. Vi
kan bygge videre på skemaet fra 12.3 2013. Thomas udsender udkast til bestyrelsen, som
der kan skrives videre på. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt) Ros til Lars for arbejdet med hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til
at sende billeder til Lars, så man på hjemmesiden kan se, hvem der er
bestyrelsesmedlemmer. Lars’ mailadresse er: lahono@lahono.dk
Og så glæder vi os til at få bestyrelsens fantastisk sekretær hjem fra Christiansborg.

