Bestyrelsesmøde 6. januar 2016
Afbud: Bente Lauridsen og Erik Ingerslev
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Planlægning af vores generalforsamling onsdag d. 16. marts
Politiske aktiviteter i 2016 (Morsø)
Nyt fra Regionsrådet, KKR, Folketinget og andet
Eventuelt

Add. 1)
Generalforsamling er onsdag d. 16. marts klokken 19:00. Stedet? Skal vi være kreative, eller skal vi vælge
det, vi plejer? Lisbeth Bech Poulsen vil gerne komme til generalforsamlingen og fortælle om, hvordan det
går på Christiansborg – det kunne muligvis tiltrække nogle flere mennesker. Det var også muligt at tale om
det nye sygehus; hvad er status og bliver det til et ”supersygehus”? Det vil indgå i Lenes og Bentes beretning fra Regionsrådet.
Økonomi: Regnskabet er ajourført, og så snart det sidste fra partikontoret er kommet, er regnskabet færdigt. Vi har budgetteret med 83.000, men vi lander på et sted mellem 56.000 og 57.000. Det afspejler et år
med et lavt aktivitetsniveau.
Desuden vil Jørgen Grøn lave et oplæg til et budget for 2016.
Der skal også være valg til bestyrelsen, derfor sonderer bestyrelsen lige terrænet, for at finde ud af, om der
er nogen, der vælger at genopstille; Frank Østergaard vælger at takke af for denne gang. Thomas Krog vælger ligeledes at trække sig som formand. Derfor skal vi allerede nu have fundet en kandidat til at overtage
formandsposten.
Det vil også være en kærkommen lejlighed til at køre kommende regionsrådskandidater i stilling, så de kan
få indblik i regionspolitikken via bestyrelsesarbejdet.
Vi skal alle tænke over, om der kunne være nogen i vores respektive partiforeninger, der kunne tænke sig
at tage del i bestyrelsesarbejdet – enten som medlem eller som formand.
Hvis én af os hører noget, rundsender vi lige en mail til resten af bestyrelsen, så vi er orienteret til næste
bestyrelsesmøde.
Add. 2)
Hvad skal SF Nordjylland nu, rent politisk? Vi er jo ret frie, i og med, der ikke er noget forestående valg, så vi
kan godt slå store brød op, hvis vi planlægger det i god tid.
Oplagte emner:
- Folkeskolen: Hvordan får forældrene hverdagen til at hænge sammen? Evt. med Jacob Mark
- Kampagner? (Sidste år var det skifergas og Dronninglund Sygehus) – det giver bred eksponering

- Politisk workshop/fremtidsfabrik: Hvordan får vi pustet liv i SF igen, og hvad er det, SF vil.
- Førstehjælp til SF; hvordan ændrer vi kulturen i partiet, så medlemmer tør sige noget, der går imod partilinjen, men som kan rejse en debat og markere partiet.
Morsø: Som lovet på sidste bestyrelsesmøde, tog Frank kontakt til partikontoret, der kom med et oplæg til,
hvordan de kunne forestille sig, hvordan Morsø bliver genoplivet. Karsten Hønge vil gerne stille op som
trækplaster i forhold til et opstartsmøde.
Det har ikke været muligt at få kontakt med formanden, så partikontoret må tage over i den sag, så SF kan
få skaffet adgang til de penge, der er i partiforeningen.
Der skal etableres kontakt til formanden, eller vedkommende der står angivet som formand. Ellers stabler
SF Nordjylland et opstartsmøde på benene, og partikontoret vil bistå med at udsende til partimedlemmerne. Men i første omgang ligger det ved partikontoret, og vi hører nærmere, når Frank har hørt derfra.
Morsø skal også være et punkt på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde (d. 16. marts).
Add. 3)
Nyt fra Regionsrådet:
Sygehusene. Det nye store sygehus, der aldrig har været meningen skulle være så stort, bliver heller ikke så
stort. Der blev lovet otte milliarder, men det blev hurtigt nedjusteret til fire, så det bliver mindre og mindre.
Der bliver 20 % færre sengepladser, end regionen har nu.
Det hele ændrer sig hele tiden – både fordi budgettet bliver mindre og fordi man bliver klogere. Det nyeste
er, at der er kalkuleret med at en hel fløj kan sløjfes. Derfor er spørgsmålet nu, at der skal skæres der, hvor
det gør mindst ondt.
Venstre foreslog, det hele skulle lægges ind under Aalborg. Men ledelsen i Vendsyssel og Thisted skal muligvis fusionere, så de får fælles ledelse – Venstre mener, det er et godt første skridt til at lægge hele sygehusledelsen ind under Aalborg. Men SF er ikke enig i den holdning; ledelsen skal være tæt på medarbejderen. Vi er forpligtiget til at have et sygehusvæsen i hele regionen og ikke bare i Aalborg.
Sundhedshusene: Er der planer for, hvordan der kommer mere liv i dem? Det begynder så småt at hjælpe.
De unge læger er glade for, de ikke skal ud og investere i egen praksis. Lægesituationen blev diskuteret, og
det skal være et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Neurohabiliteringscenteret; den endelige beslutning om at samle det hele i Brønderslev er udskudt til 2020.
Add. 4)
Skal vi gøre noget i forhold til de aktiviteter, vi har talt om?

Der er også repræsentantskabsmøderne at tænke på i forhold til aktiviteterne? Jakob Mark skal kontaktes i
den forbindelse – det gør Frank. Repræsentantskabsmødet planlægges til afholdelse d. 23. maj.
Næste møde er d. 10. februar samt generalforsamling d. 16. marts.
Forslag til generalforsamlingen: Ændring af vedtægterne til kun at kræve tre repræsentantskabsmøder årligt.
Husk Morsø og lægesituationen til næste bestyrelsesmøde.

