Referat bestyrelsesmøde onsdag 4. november 19.00-21.00 i Løkkegade, Aalborg
Afbud fra Mikkel, Anette, Lene, Bente og Erik
1) Regionens budget 2016. Udsat på grund af afbud fra regionsrådsmedlemmer, der har fået sent
besked om mødedato. Under punktet havde vi i stedet en god politisk snak om hvordan
sundhedsområdet håndteres i spændingsfeltet mellem region og kommuner. SFU slår et slag for
gratis psykologhjælp i lighed med det, der er vedtaget i Aalborg. Det gælder for alle unge mellem
16 og 25 år.
2) Status på referater. Alle referater kommer på hjemmeside, bortset fra referatet fra 27. maj som
vi fortsat ikke kan finde. De resterende referater, der ikke er på hjemmesiden bliver sendt rundt og
kommer på hjemmeside.
3) Oplæg ved Ove Albrektsen om STS og de tilhørende miljøproblemer. STS drejer sig om
omlæsning af brændstoffer fra skib til skib på åbent hav. Det foregår i stor stil i Ålbæk bugt.
VOC-dampe er en af de farlige ting ved det. Flere og flere af dampene slipper ud. Hvorfor har vi
lempeligere regler end eksempelvis Sverige og England, hvor man stiller krav om, at skibene skal
opsamle dampene og bringe dem med sig til havn. Hvorfor skal der ikke være en lods med under
hele operationen, som det er tilfældet i Sverige og England? I Danmark mangler en uvildig
overvågning. Alle skibe skulle have et system, der kan opsamle VOC-dampene. Har Danmark de
anlæg, der skal til for at modtage VOC-dampene? Vi skriver til vores folketingsmedlem Lisbeth
Bech Poulsen og beder hende tage sagen op.
4) Betydningen af formandens arbejdssituation. Næstformanden er indstillet på at bakke op og
tage over alt det, der er muligt. Det samme giver den øvrige bestyrelsen udtryk for.
5) Mødedatoer frem til generalforsamlingen.
23. november klokken 19.00 foreslået til Rep.-møde. Thomas inviterer Lisbeth til at komme og tale
om Det nye Folketing og mulighederne for SF-indflydelse (da Lisbeth er forhindret arbejder vi med
et andet alternativ). Bestyrelsesmøde 23. november klokken 17.00 inden
repræsentantskabsmødet. Desuden har vi bestyrelsesmøder 6. januar og 10. februar.
Generalforsamlingen holder vi onsdag 16. marts.
Holger K kommer 16. november klokken 19.00 på Skovsgaard Hotel
Pia OD kommer til Hjørring 25. november 16.45 hos AVV Mandøvej 8
6) Eventuelt
Andreas SFU regner ikke med at lave det store arbejde i forbindelse med afstemningen om EU's
retsforbehold.
Thomas Krog 

