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Einar Carstensen
Peter Johannessen
Elisabeth Rasmussen

sf.dk/bornholm
bornholmsf@gmail.com

referat, bestyrelsesmøde den 27. august 2015 kl. 19.00, partilokalet:
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formalia:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt 6, resten
godkendelse af referat fra 2. marts
bilag 1
evaluering af folkemøde '15 v/ Birgitte
vores økonomi v/kasserer Mogens
forberedelse af kontaktrådsmøde (Ryslinge på søndag, 6 ll-medlemmer tilmeldt) - se vedhæftede spørgeskema
efterårets program
resten

ad 1:
dagsorden & referat godkendt uden bemærkninger
ad 2:
Birgitte gennemgik sammenskrivningen af de indkomne svar på spørgeskemaerne; godkendt med enkelte redaktionelle ændringer
ad 3:
vores økonomi er god: pæn beholdning og billig valgkamp takket være støtte fra
Christiansborg
ad 4:
Lars blev opfordret til at fremføre at partiets topstyring er et problem: partiets
politik fastlægges af en meget lille gruppe mennesker (incl. kommunikationsafdelingen), og følgeligt er der i partiets ledelse tilsyneladende ikke noget ønske
om/levnes der ikke plads til medlemsinddragelse i udviklingen af paretiets politik.
Fx refererer de forskellige politiske udvalg til landsledelsen, og medlemmerne er
afskåret fra at diskutere indstillingerne.
(note [lj]: synspunkterne blev fremført i gruppearbejdet - til alt andet end synlig glæde hos
Holger K., der var ordstyrer - og blev også, omend i mildere form, nævnt af Storkreds
København og Esbjerg partiforening under den afsluttende plenumdebat. Jeg fik fat
i Jonas fra Kbh. og Rune fra Esbjerg, og vi aftalte i første omgang at arbejde med et
landsmødeforslag om at lade de politiske udvalg referere til landsmødet)

ad 5:
snarets muligt:
oktober (primo):

budgetmøde - oplæg v/Leif
Lars & Leif finder dato
virksomhedsbesøg på Hallegaard
rundevisning m. tapas & øl
(partiforening halverer prisen)
Lars aftaler med Jørgen

oktober (ultimo)/
november (primo): offentlig folkeskolehøring
hvordan går det med/i folkeskolen på Bornholm?
Lars & Leif stikker hovederne sammen
november:
øget belastning af naturen
(Eva Kjer Hansen bebudede lovforslag)
= bring SF frem som det grønne parti
?
december:
det traditionelle decembermøde
ad 6:
intet til referat
ref: Lars
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