Lars Jørgensen, formand & sekretær
Birgit Kruse, næstformand
Mogens Olsen, kasserer
Lise Tejnø, medlemsansvarlig
Einar Carstensen
Leif Olsen
Peter Johannessen

sf.dk/bornholm
bornholm sf@ gm ail.com

referat, bestyrelsesmøde den

1:
2:
3:
4:
5:
5a:

6:

5. februar 2015 kl. 19.00, partilokalet:

form alia:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt 6, resten
godkendelse af referat fra 8. januar
hvad kan vi bruge nyhedsbrevet til?
svar fra Christiansborg ang. plakater & evaluering
svar til Jonas
1. m aj - talere
generalforsam lingen 17. februar:
i:
varsling:
omtalt i nyhedsbrevene af 28/10, 6/11, 17/11 1/12, 11/12, 17/12 og indkaldt 17/1/15
omtalt på hjemm esiden siden ultim o oktober
annoncering i Bornholm s Tidende 17/1/15
endelig dagsorden i nyhedsbrev senest 9. februar
dagsorden & bilag udsendes i m ail senest 9. februar
ii:
dirigent
- Einar
2 stemm etæ llere?
iii:
beretningen: bestyrelsen
- Lars laver udkast til næ ste bestyrelsesm øde
landsledelse - POS
SF Region H. - Lars
skal væ re klar til næ ste bestyrelsesm øde (sam let udsendelse 8 dage før generalforsam lingen)
iv:
regnskab
v:
budget
vi:
fastlæ ggelse af kontingent (er forhøjet pr. 3. kvartal 2014, jf. beslutning i fjor) - uæ ndret
vii:
udtalelser
komm unalpolitisk
- Leif
landspolitisk
- POS
viii: valg:
bestyrelsen foreslår valg af
bestyrelsen (alle for en periode på to år; der skal vælges to eller tre m edlem m er):
M ogens
Lise
Elisabeth
suppleanter:
Birgitte KP
M ichael
- O K!
revisor:
Birgitte Carstensen
- O K?
revisorsuppleant:
Lisbeth Severin
- O K?
m edlem af SF RH best:
Lars
- villig til genvalg
delegerede til landsm øde Leif & Lars
delegerede til sf Reg.H’s
repræ sentantskabsm øde Lars
ix:
kørselstilbud
- ja
x:
forplejning
- se referat
xi:
næ ste bestyrelsesm øde
- aftales på generalforsam lingen
resten

bilag 1

bilag 2

bilag 3
m angler
m angler
bilag 4 (separat fil)
bilag 4 (separat fil)

m angler
bilag 5

ad 1: dagsorden og referat godkendt
ad 2: Nyhedsbrevet er åbent for omtale af arrangem enter som SF Bornholm ikke selv er (med)arrangør af,
men som vi ønsker at støtte. Lars kontakter LO Bornholmn og FTF for at modtage deres interne
nyhedsbreve
ad 3: Lars orienterede om de to sagers lykkelige udgang
ad 4: SF Bornholm er medforslagsstiller til de to forslag
ad 5: Lars kontakter SFUs landsledelse for at få en ungdomstaler; Birgitte Kjøller Pedersen er vores taler
ad 5a: dagsordenen blev gennem gået og fundet i orden med følgende bemærkninger:
a:
det aktuelle medlemstal skal nævnes i beretningen
b:
under valg skal kun de genopstillede nævnes
c:
mødet accepterede at Leifs kommunalpolitiske generalforsamlingsudtalelse først uddeles
på generalforsamlingen; det skal varsles i den endelige dagsorden
ad 6: intet til referat
ref.
Lars
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