Referat af bestyrelsesmøde, SF Nordjylland, 02.09.15
Til stede: Thomas Krog, Aino Linkhorst, Mikkel Mørk, Frank Østergaard, Allan Caspersen, Lene
Linnemann, Jørgen Grøn, Bente Lauridsen, Annette Søegaard.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Evaluering af folketingsvalg
SF Morsø – genrejsning
Sygehusstruktur - henvendelse om, hvordan SF’s linie bliver lagt
Eventuelt

1) Det blev ikke det valgresultat, vi havde håbet på. Frank Østergaard har udsendt en
evalueringsmail til de ni kandidater, og har fået svar fra fire. Der er mange paralleller i
besvarelserne, hvor det er mange af de samme kritikpunkter, vi fremadrettet skal være
opmærksomme på.
a. Der er kritik af de disponeringer, valgudvalget har foretaget; partikontoret foreslog
én kandidat skulle deltage i et arrangement, SF Nordjylland havde udpeget en anden,
i mellemtiden blev vedkommende byttet ud (fra partikontorets side). F.eks. blev et
besøg ved P4 forpurret, da de forkerte personer blev kontaktet. SF Nordjylland
mener det er forkert at det er partikontoret, der melder ud, hvem SF Nordjylland skal
stille med.
b. Rod i kalenderen i forhold til at valgkoordinatoren tabte overblikket;
Valgkoordinatoren meddelte kort efter valget var blevet udskrevet, at vedkommende
var indisponibel den første uge. Næstformanden forsøgte at tage over, og gjorde sit
bedste, men han manglede den indsigt, valgkoordinatoren havde. Det dur ikke at den
der er ansat af SF til at varetage opgaven, ikke kan – det skal vi sikre os fremadrettet.
Valgkoordinatoren havde en solid ballast, der forsvandt med hans fravær. Derfor
skal vi sikre os, den næste valgkoordinator kan varetage og fuldføre opgaven.
Partikontoret skal oplyses om, at vi gerne vil have en valgkoordinator, men at vi
gerne selv vil have indflydelse på, hvem det bliver.
c. Positivt med formøder med kandidaterne, men det ønskes udvidet, således der kan
forventningsafstemmes, da flere kandidater blot var ”skyggekandidater”, der reelt
ikke ønskede valg. Derfor skal vi næste gang have en snak om, hvordan vi fordeler
kandidaterne; enten så en kandidat kan have flere valgkredse, eller vi skal have en
urafstemning for at rangliste kandidaterne. Det er vigtigt at tage diskussionen, for
hvis vi ved, hvem der stiller op med valg for øje, kan vi prioritere derefter.
På samme måde er vi nødt til at tage hensyn til mediebilledet, da den vestlige del af regionen er
dækket af TV MidtVest – det kræver en lokal kendt profil.

Desuden diskuteredes det, hvorvidt kandidaternes midler blev disponeret rigtigt. SF bør bestemme
sig for en procentsats, der laves ud fra en plan for valgkampens økonomi, da midlerne udnyttes mest
optimalt med en grundig planlægning.
2) SF Morsø – genrejsning
SF Morsø er inaktiv. Der blev under valgkampen forsøgt at skabe kontakt til SFU’ere, men
uden held. Alle Morsøs medlemmer er blevet kontaktet, og kun to meldte tilbage. Med kun
18 medlemmer er det vanskeligt at genrejse en partiforening, derfor overvejes muligheden
for sammenlægning med Thisted, hvilket Thisted umiddelbart er imødekommende overfor.
Dog er der det praktiske problem i at det er to forskellige kommuner.
En anden mulighed er at kontakte de aktive medlemmer på Mors, for sammen med
medlemmer fra Thisted og Regionen at lave opmærksomhedsskabende events på gågaden på
lørdage.
Under alle omstændigheder skal der tages kontakt til Ole Hvass, for at finde ud af, hvad der
rent praktisk skal gøres. Thomas Krog tager kontakt til partikontoret for at undersøge, hvad
der kan gøres – SF Nordjylland har ikke hjemmel til at nedlægge partiforeningen, men
træder gerne til med hjælp for at genrejse partiforeningen.
3) SF Nordjyllands medlemmer i Regionsrådet, eller SF Nordjylland, har ikke truffet
beslutning om lukning af Hobro Sygehus. Der er sket en beklagelig fejl i forbindelse med at
få referaterne online, så det konkrete referat findes frem, og Thomas Krog skriver et brev til
spørgsmålsstiller, der forklarer at det hele er kørt efter aftalen.
Der er ingen i bestyrelsen, der mener regionsrådsmedlemmerne har misbrugt deres mandat,
og bestyrelsen har fuld tillid til, forhandlingsmandatet bliver brugt, så det varetager SF’s
interesser.
4) SF’s holdning til åbne besøgstider på sygehusene?
Det er en beslutning, der kommer oppefra, og baserer sig på inddragelse af pårørende.
Men når personalet i forvejen løber stærkt, skal de ansatte klædes på til at være en ressource
– både for patienter og for pårørende.
Derfor mener SF at uddannelse af personalet er vigtigt.

