Bestyrelsesmøde, SF Nordjylland 10.02.16 kl 19:00
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Planlægning af generalforsamling 16. marts og repræsentantskabsmødet 23. maj
Opstillingsform og opstilling af folketingskandidater
Kandidater til Landsledelsen fra den nordjyske storkreds
Nyt omkring SF-Morsø
Lægesituationen – SF's bud på en løsning
Nyt fra Regionsrådet, KKR, SFU Nordjylland m.m.
Eventuelt

Afbud: Bente Lauridsen, Aino Linkhorst, Annette Søegaard, Mathias Caland
Thomas sender referatet fra sidst.
1)
Vi mangler stadig en formandskandidat. Aalborg Partiforening må kunne finde en kandidat.
Ellers lægger vi andre hovederne i blød, og giver besked, hvis vi hver især hører noget eller får en
god idé. Det er vigtigt at inddrage de partiforeninger, der ikke er repræsenteret i
kommunalbestyrelserne; derfor skal de kontaktes i forhold til bestyrelsesposter.
Thomas har en aftale med Lisbeth; hun kommer til generalforsamlingen.
Jørgen har lavet forslag til budget. Bemærk at der er afsat 15.000 KR til arrangementer og
5000 KR til partiforeningsstøtte. Vi kommer ud med et overskud, og det forventes ikke, at
der skal bruges midler til valgkamp det kommende år. Budgettet er blot en rettesnor, og den
nye bestyrelse har mandat til at omprioritere.
Der foreslås uændret kontingent. Bestyrelsen er enig.
Frank kontaktede Jacob Mark; han vil gerne deltage i repræsentantskabsmødet d. 23. maj,
hvor han vil tale om folkeskolen og/eller integration. Han vil gerne på programmet fra
19:00-20:00.
2)
Det skal besluttes til repræsentantskabsmødet, hvilken opstillingsform, der skal benyttes. Vi
har fire valgmuligheder, og det skal skrives ud til partiforeningerne. Det bør vendes til
generalforsamlingen, hvor der lægges op til diskussion – det kan ligge under ”Eventuelt”, for der
skal ikke besluttes noget på generalforsamlingen. Thomas laver forarbejdet og sender information
til bestyrelsen.
3)
Der ligger et forslag om ændring af valgregler, så der forlods er valgt én fra hver storkreds.
Vi skal sørge for, vi har mindst én kandidat fra Nordjylland, ellers får vi ikke en plads. Der er
tidsfrist for opstilling d. 1. marts. Også her må partiforeningerne gerne kigge i egne rækker.
Skulle der være en partiforening, der finder en kandidat, må de meget gerne melde tilbage til
Thomas, der i så fald kan koordinere. Thomas sender foruden et selvstændigt brev til
partiforeningerne, der opfordrer til at finde kandidater til landsledelsen.
4)
Der er forsøgt at få kontakt til Morsø, uden held. Det er nu ude af vores hænder, og Jens
tager over herfra.
5)
Kan vi ikke lave det, og tage det med til generalforsamlingen, så vi kan sende det ud som
noget, SF Nordjylland mener. Lene vil lave et forslag til formulering (pressemeddelelse), som hun
vil sende til os (bestyrelsen), som vi efterfølgende kommenterer.

6)
SFU Nordjylland: Fire års modgang er vendt. Nordjylland er blevet en af de stærke spillere
på landsplan med 16 aktive medlemmer.
Regionsrådet: D.d. talte Regionen om den 2%-stigning, der er blevet vendt i pressen.
Produktiviteten i Region Nordjylland er ikke lavere, end i resten af landet. Forskellen
skyldes forskelle i afregning i forhold til ambulant kontra stationær behandling. Nordjylland
søger refusion, modsat de regioner, der ligger højere på det nationale indeks. Nordjylland er
til gengæld den region, der øger produktiviteten mest. Tallene kan altså ikke sammenlignes.
Det kræver fælles retningslinjer før tallene fra indberetningerne kan sammenlignes.
Der kommer forhåbentlig snart styr på den dyre medicin – der kan spares ved at bruge
kopimedicin, som fungerer lige så godt som den ”originale” vare. Apotekerne skal jo
udlevere den billigste medicin – hvorfor fungerer det ikke sådan på hospitalerne?
KKR: SF Nordjylland startede debatten om slam på landbrugsjord. KKR lavede en skrivelse
til KL, der skulle tage det op med Miljøministeriet. KL mener, de eksisterende regler er gode
nok, som de er. SF bør blive ved med at køre på med den sag, og det kan kun beklages, at
KL ikke har større interesse for sagen.
Desuden skal uddannelse indenfor det erhvervsfaglige område drøftes; gymnasierne har
stigende tilgang, mens de erhvervsfaglige uddannelser falder. En af grundene er at de
erhvervsfaglige uddannelser er centraliserede.
Dimensionering på SOSU-området: Det efterlyses at Regionerne tager nogle flere
praktikanter. Kommunerne skal evt. betale for praktikken, selvom det er ved de regionale
steder, praktikken skal foregå.
Pædagoguddannelserne: Pædagoguddannelserne skal nedskæres med 10 % over tre år (i
Nordjylland). Men der er et stigende behov for pædagoger. Derfor vil SF appellere til at
stoppe nedskrivningen; det tal vi har for 2016 skal vi have fremadrettet. Forudsætningerne
er ændret nu, så der er mange gode grunde til at fastholde det nuværende antal.
7)

Ingen punkter.

Næste bestyrelsesmøde er 23. maj, inden repræsentantskabsmødet.

