Bestyrelsesmøde SF-Nordjylland 25. februar 2015
Til stede: Frank Østergaard, Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Thomas Krog og Lene Linnemann.
Afbud fra Erik Ingerslev, Annette Søegaard og Bente Lauridsen
1) Orientering: Lene orienterede fra arbejde i regionsrådet. Fagentrepriserne til det nye
sygehusbyggeri i Aalborg bliver udsendt i marts. Ellers er det debatten om struktur der i
øjeblikket fylder meget i regionsrådets arbejde. I psykiatrien handler det blandt andet om
afdelingen i Thisted. Skal det lukkes, kan der muligvis laves en aftale om noget nyt mellem
region og kommunerne i området. Kan eventuelt have regionens ambulatorium sammen
med kommunens socialpsykiatri. Udslusningspladser? Planen indeholder også forslag om at
lukke mindre ambulatorier. Planen der er sendt i høring på psykiatriens område kan læses
her: http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Planer-paasundhedsomraadet/Psykiatriplan-2015-2020
I somatikken handler det om at finde 40 millioner kroner. Blandt forslagene er at lukke
Dronninglund sygehus, men det mener SF ikke er klogt. I planen er der også fokus på, hvad
vi skal med Thisted. Det handler om at få akutfunktionen til at fungere. Afdelingen i
Nykøbing Mors skal lukkes. Neurorehabiliteringen skal samles og ligge centralt –
Brønderslev, Dronninglund og Aalborg er i spil. Planen som er sendt i høring på
somatikkens område kan læses her: http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-ogsamarbejdspartnere/Planer-paa-sundhedsomraadet/Plan-for-sygehuse-ogspeciallaegepraksis-2015-2020
2) Da begge regionsrådsmedlemmer er optaget af politisk arbejde 11. marts flyttes
repræsentantskabsmødet til onsdag 18. marts. Ellers samme procedure som vi tidligere har
aftalt med bestyrelsesmøde klokken 17.00 og generalforsamling klokken 19.00. Jørgen
undersøger referat fra seneste generalforsamling. Allan står for indkøb af sandwich, der
kan fortæres mellem bestyrelsesmødet og generalforsamling.
3) Generalforsamlingen. Vi skal undersøge antallet af medlemmer i hver partiforening, så vi
kender antallet af stemmeberettigede til generalforsamlingen? Når dagsorden udsendes,
så spørger vi om navnene på delegerede. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af
dagsorden. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regionsrådsgruppens beretning. 5) Regnskab. 6)
Budget. 7) Valg - Formand. - 7 bestyrelsesmedlemmer. 2 suppleanter. 2 revisorer. 8)
Eventuelt.
4) Status på folketingsvalget. Vi indsætter det supplement til de etiske spilleregler, som
kandidaterne blev enige om, på kandidatmødet. Næste kandidatmøde er 9. marts klokken
18-21. Alle kandidater kan. Valgudvalget står for mødet.

5) Ansøgningen fra Allan Norré om støtte til aktion mod Skifergas, der foregår i Frederikshavn
fredag 6. marts klokken 16.00. Det blev vedtaget at støtte aktionen med 2.000 kroner og
invitere alle medlemmer af SF-Nordjylland til at deltage i aktionen.
6) Eventuelt

