Lars Jørgensen, formand & sekretær
Leif Olsen
Mogens Olsen
Lise Tejnø
Einar Carstensen
Peter Johannessen
Elisabeth Rasmussen

sf.dk/bornholm
bornholmsf@gmail.com

referat, bestyrelsesmøde den
1:
2:
3:
4:
5:

6:

7:

2. februar 2016 kl. 19.00, partilokalet:

formalia:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt 7, resten
godkendelse af referat fra 11. januar 2016
bilag 1
henvendelse fra Jonas Niemann/Lotte Kofoed, SF København
bilag 2
besøg fra SF Brøndby 20.-22. maj
besøg af Pia den 4. maj (?)
generalforsamlingen:
0: dato, tidspunkt, sted
16. feb., 18.30, Hotel Østerlars
i:
varsling:
ok
ii: dirigent?
Einar
referent?
Birgitte KP?
2 stemmetællere?
findes på mødet
iii: beretningen:
til godkendelse:
bestyrelsen
- vedhæftet
til orientering og debat:
landsledelse
- POS skriver ikke
SF Region H.
- vedhæftet
iv: regnskab
ikke modtaget
v: budget
ikke modtaget
vi: fastlæggelse af kontingent
ikke modtaget
vii: indkomne forslag:
udtalelser
ingen modtaget
forslag til vedtægtændring:
§5, stk 4: Generalforsamlingen skal afholdes i første halvdel af februar måned
ændres til:
§5, stk 4: Generalforsamlingen skal afholdes i februar måned
begrundelse: generalforsamlingen skal indkaldes med 30 dages varsel. Det sætter
bestyrelsen under tidspres i januar måned.
i øvrigt ingen indkomne forslag
viii: valg: på valg er
formanden
- genopstiller
fra bestyrelsen: (alle for en periode på to år; der skal vælges to eller tre medlemmer):
Leif
- genopstiller
Einar
- genopstiller ikke
Peter
- genopstiller
suppleanter:
Michael Tysk Andersen - genopstiller
Birgitte KP
- genopstiller? /opstiller til best?
revisor:
Birgitte Carstensen
- genopstiller
revisorsuppleant:
Lisbeth Severinsen - genopstiller /opstiller til best/suppl.?
medlem af SF RH best:
Lars - genopstiller
delegerede til landsmøde (15. - 17. april i Jylland):
Leif & Lars
delegerede til SF RHs repræsentantskabsmøde (17. marts):
Birgitte KP?
ix: kørselstilbud?
ok
x: forplejning
øl, vand, kaffe, the, kage(r)
storkredsmedlemsmøde:
i:
valg af folketingskandidater
a:
beslutning om opstillingsform:
- bestyrelsen foreslår fællesopstilling. Det indebærer at opstilling af kandidater foregår samlet i hele
storkredsen.
ok
b:
beslutning om anmeldelsesform:
- bestyrelsen foreslår sideordnet opstilling med nominering. Det indebærer at hver af de to kredse får
hver sin nominerede kandidat der står øverst på stemmesedlen. De øvrige kandidater opføres
alfabetisk.
ok
c:
valg af folketingskandidater:
opstillede:
Leif
Birgitte KP?
Mr/Ms X?
d:
nominering til Rønnekredsen
e:
nominering til Aakirkebykredsen
resten

ad 1:
begge godkedt uden bemærkninger
ad 2:
SF Bornholm støtter forslag 2
ad 3:
SF Bornholm glæder sig
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Lars Jørgensen, formand & sekretær
Leif Olsen
Mogens Olsen
Lise Tejnø
Einar Carstensen
Peter Johannessen
Elisabeth Rasmussen

ad 4:
der arbejdes på at finde en dato
ad 5:
dagsordenen blev gennemgået med flg. bemærkninger:
referent:
Peter
bestyrelsens beretning:
godkendt
POS skriver ikke:
taget til efterretning
beretning fra SF Reg.H.
godkendt
regnskab & budget
godkendt
kontingentforslag
godkendt
valg til bestyrelse:
Birgitte KP opstiller ikke; i stedet peger bestyrelsen på Lisbeth
Severin
valg af suppleant:
Birgitte KP genopstiller ikke; suppleanten findes på generalforsamlingen
delegerede til SF Reg.H.s repræsentantskabsmøde
Birgitte KP ønsker ikke valg. Lars deltager i stedet
ad 6:
dagsordenen blev gennemgået med flg. bemærkninger:
valg af folketingskandidater: Birgitte KP ønsker ikke at genopstille. SF Bornholm opstiller
derfor Leif som eneste kandidat
ad 7:
intet til referat
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