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bilag 1

bestyrelsens beretning for 2014-15

2014 var et mellem år - valg i 2013 og valg i 2015. Det var også et år hvor SF skulle finde sig til rette
på sin nye plads. Her på Bornholm uden for kom m unalbestyrelsen, på landsplan uden for
regeringen. Det er lykkedes bedst for os på Bornholm.
Vi har blandet os i debatten og tydeligt fået markeret vores synspunkter - fx i forbindelse med
budgettet og ikke mindst i forbindelse med skolestrukturdebatten (som i skrivende stund ikke er
afsluttet). Det er klart at vi ikke får spaltem illim eter og m inutter/sekunder i medierne i samme
grad som da vi havde direkte indflydelse, men den stædige fastholdelse af at SF Bornholm fortsat
har tænkt sig at blande sig og markere sig, er en blandt flere forudsætninger for at vi kan vende
tilbage. Og det er lykkedes for os.
I denne forbindelse skal vores facebook profil nævnes. Leif har oprettet den og skriver flittigt. Vi
har også oprettet en Twitter profil, men det format mestrer vi ikke.
Også internt i SF har vi markeret os. Vi har deltaget aktivt i landsmøderne, i kontaktrådet, i
arbejdsgruppen for partiforeninger uden folkevalgt repræsentation og i SF Region Hovedstaden,
hvor vi har næstformandsposten. Vi er langtfra altid populære i de forskellige fora, men få i SF er
efterhånden uvidende om at partiet har en afdeling på Bornholm.
Vi var blandt de første partiforeninger og storkredse der skiftede til den nye hjemmeside på
sf.dk/bornholm. Den er tænkt som et forum med vores holdninger, forslag og indlæg i den politiske
debat. Vi har desuden oprettet en fotoside på flickr (flickr.com/photos/sf_bornholm/), som vokser
stille og roligt.
Internt har vi, som en af de meget få partiforeninger, vores nyhedsbrev. Det er blevet til 23
udgaver siden sidste generalforsamling.
Siden sidste generalforsam ling har vi afholdt seks m edlem smøder og ni bestyrelsesmøder.
Medlemsm øderne har strakt sig over forberedelse til det ekstraordinære landsm øde (25. februar),
uddannelsespolitik (19. august, Eva Højmark fra Campus Bornholm indledte), landspolitik (SFs
næstformand Signe Munk gæstede os den 11. september), færgetrafik (MF, trafikordfører Anne
Baastrup kom til endnu et velbesøgt medlemsmøde for at lytte), skolestruktur (30. oktober, hvor
Peter Johannessen indledte) til det sociale (decembermødet den 6. december).
Vi skulle ikke levere et sammenhængende budgetforslag denne gang, og derfor udgik de
sædvanlige medlemsmøder om dette emne. I stedet holdt vi et åbent bestyrelsesmøde hvor Leif
gennemgik borgmesterens budgetforslag. Han og Peter udarbejdede derefter vores kommentarer,
som bestyrelsen godkendte inden de gik til pressen.
Vi deltog igen i det fælles 1. maj arrangem ent i Kyllingem oderen, som alle (bortset fra
Socialdemokraterne) var meget tilfredse med. Også dette års 1. maj møde holdes i
Kyllingemoderen. I år er det i øvrigt 125 år siden det første 1. maj møde blev afholdt i Fælledparken
i København.
Endelig skal også folkemødet nævnes: her var der flere besøgende i vores telt end de tidligere år
til en række spændende arrangementer. Der var dog en del problemer mellem presseafdelingen
på Christinasborg og os, og på opfordring fra sekretariatet indeholdt vores evaluering af
folkemødet en klar beskrivelse af forløbet som vi oplevede det. Luften skulle nu være renset så
vi kan se frem til et godt samarbejde om det kommende folkemøde.
Det har med andre ord været et meget aktivt år i SF Bornholm. Heldigvis har vi en bestyrelse der
arbejder gnidningsfrit og effektivt sammen.
Medlemstallet er igen faldet siden sidste generalforsamling. Det ser dog ud til at det nu har
stabiliseret sig, og vi har senest oplevet en svag frem gang - og med 59 medlem mer er vi en større
partiforening end fx Ballerup, Sydhavnen, Brøndby, Glostrup, Herlev og Høje Tåstrup.
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Vi er i gang med forberedelserne til næste års folkemødet - her er det Lise og Birgitte C. der trækker
det tungeste læs - og til 1. majmødet, der som nævnt finder sted i Kyllingemoderen igen. Det er
i år vores tur til at stille med en ungdomstaler, og bestyrelsen har henvendt sig til SFUs
landsledelse for at få et m edlem derfra over til mødet.
Det næste m edlem smøde finder sted den 25. marts. Birgitte og POS står for et slogan-møde. Mere
herom senere i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
Der er dog ingen tvivl om at det der kom mer til at dominere dette år, bliver folketingsvalget.
På Christiansborg er sekretariatet nærmest gået i selvsving over valget. Endnu er det ikke
imponerende meget konkret der er kommet derfra.
Efter en del forhandlinger, samtaler og møder er det lykkedes for os at få bevilget gratis
individuelle valgplakater med portrætter, og bestyrelsen håber naturligvis på medlemsopbakning
til ophængning og nedtagning. Vi vil også lade trykke individuelle foldere og regner med at
modtage flyers i rigelige mængder fra Christiansborg.
Bestyrelsen har nedsat en valgkampgruppe, der består af vores tre kandidater og formanden. I
denne gruppe skal vores valgkamp planlægges endeligt.
Vi er godt i gang.
bestyrelsen
februar 2015
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