Referat fra bestyrelsesmøde i SF-Nordjylland, onsdag d. 22. april i SF’s lokaler,
Løkkegade, Aalborg
Afbud fra Bente Lauridsen, Lene Linnemann og Annette Søegaard
1) Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse består af; Thomas Krog (Brønderslev-Dronninglund), Ingolf Hedegaard (BrønderslevDronninglund), Mikkel Mørk (Brønderslev-Dronninglund), Aino Linkhorst (Frederikshavn), Jimmy Sørensen
(Hjørring), Frank Østergaard (Jammerbugt), Jørgen Grøn (Vesthimmerland) og Allan Caspersen (Aalborg).
Desuden er Lene Linnemann, Bente Lauridsen (begge fra Regionen) og Annette Søegaard (Rebild)
medlemmer af bestyrelsen.
Der var desuden deltagelse af Nikolaj Andersen, der er storkredskoordinator.
2) Konstituering: Valg af næstformand, kasserer og sekretær.
Næstformand:
Frank Østergaard
Kasserer:
Jørgen Grøn
Sekretær:
Mikkel Mørk
2B) Valgudvalg
Frank Østergaard, Jørgen Grøn samt Aino Linkhorst. Desuden deltager Nikolaj i sin egenskab af
storkredskoordinator.
Der har været tvivl om, hvem der skulle kontaktes i tvivlsspørgsmål. Det vedtages at der fremover
skal være ét telefonnummer, som kandidater og partiforeningsformænd kan ringe til, hvis der er
brug for en koordinator i forbindelse med det forestående valg.
Nummeret er 20 89 22 31 (Nikolaj).
Dog skal Nikolaj ikke stå alene, så Frank Østergaard fungerer som tovholder, som Nikolaj kan støtte
sig til. Frank har mandat til at træffe beslutninger på valgudvalgets vegne, hvis det skal gå stærkt,
og derefter afgive referat til valgudvalget. Er der bedre tid, orienterer Frank det øvrige valgudvalg.
Alle kandidater skal have en elektronisk (og opdateret) kalender, som Nikolaj kan tilgå – for at gøre
koordineringsprocessen lettere.
3) Nyt fra Folketinget, Regionsrådet, KKR eller andre
Fra KKR:
Der er produceret en pjece, ’Mobilitet i Nordjylland’, hvori der står, at der er enighed om en tredje
limfjordsforbindelse over Egholm. Det er ikke korrekt; SF har altid været imod denne løsning og har
sågar sendt høringssvar.
SF Nordjylland vil gå i pressen og tilkendegive, at SF ikke er enige i beslutningen og at SF ikke vil
lade sig manipulere.
Thomas Krog skriver en pressemeddelelse.
SF ønsker, kommunerne kan få mulighed for at sige nej til udkørsel af spildevandsslam på
landbrugsjord. SF stiller som minimumskrav, at der skal lukkes for tilladelse til at køre slam ud på
arealer med drikkevandsinteresser.
På socialområdet ønsker SF en sammenhæng mellem kvaliteten og den angivne pris. Der bør
sættes et kvalitativt mål.
4) Oplæg om fordele og ulemper ved det kinesiske sundhedsvæsen, ved Hongge Wang

Hongge Wang, der er kinesisk udvekslingsstudent, fortæller om det kinesiske sundhedsvæsen. Det kan
deles ind i tre dele; det traditionelle, der arbejder med urter og naturmedicin, det vestlige, som minder om
det sundhedsvæsen vi kender, og slutteligt en blanding af de to.
Selvom Kina er et kommunistisk land, skal man betale for lægebehandling; jo flere penge du har, desto
bedre behandling kan du få. Dog refunderer staten op til 70-80% af hospitalsregningen, men først efter du
selv har betalt.
Der var stor forskel på hospitalernes kvalitet, alt efter om det var i storbyerne, eller i de mindre provinser.
Hongge Wang oplevede det som et problem, at der i Kina er en kvart milliard fattige, der ikke har råd til
ordentlig lægebehandling.
5) Eventuelt
Allan Caspersen var, som medlem af Ældre Rådet, af Per Clausen indbudt til møde med folk, der arbejder på
ældreområdet. Det var et godt møde, hvor medarbejderne generelt var positive.
Det blev drøftet, hvordan midlerne til folketingsvalget skulle fordeles. Der var enighed om en ligelig
fordeling af midlerne blandt de ni kandidater.
Kommende møder: 20/5 og 17/6.

