Referat fra repræsentantskabsmøde (generalforsamling) i SF-Nordjylland
den 16. marts 2016
Antal stemmeberettigede delegerede er: Thisted 2, Brønderslev 1, Rebild 1, Hjørring 2,
Jammerbugt 1, Aalborg 5, Mariagerfjord 1, Frederikshavn 2, Vesthimmerland 1.

1. Valg af dirigent
Erik Ingerslev blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Bestyrelsens beretning
Formanden var desværre ikke tilstede. Derfor blev beretningen læst op af Jørgen Grøn, og
er optrykt i sin fulde længde herunder.
Landspolitisk
Folketingsvalget har selvfølgelig fyldt meget i året der er gået. Først optimismen, den gode
stemning og det hårde slid op til valget. Dernæst tømmermændene og refleksionerne efter
valget, der bestemt ikke gik, som vi håbede.
Valget endte jo med, at vi fik en ny statsminister, der allerede har vist sig om muligt endnu
mere uduelig, end vi regnede med. Ud over udueligheden på det personlige plan, er det
langt værre, at regeringens politisk projekt er så forfejlet. Man angriber målrettet den
danske velfærd ved at tage penge, hvoraf man vil bruge en del til skattelettelser. Det er
bestemt ikke det, der er brug for. Uddannelsessystemet får også nogle hak. Det er der heller
ikke brug for. Miljøet anser regeringen som noget skidt, der er i vejen for væksten. Det
gælder både miljøet i vores vandløb og fjorde, og det gælder miljøet langs de danske kyster.
Helt utroligt, at de ikke kan se, at miljø og natur netop er er et område, der virkelig gør
Danmark attraktivt at komme til og et sted, vi er glade for at bo. At regeringen desuden vil
sænke klimaambitionerne og dermed truer alle de grønne arbejdspladser er nærmest
forrykt. Det er jo et område vi bør styrke og ikke svække.
Vi kan ikke snakke os uden om, at valget for SF var en nedtur. Vi var andetvalget for rigtig
mange mennesker, men det hjælper ikke, når man kun må sætte ét kryds. En del af
forklaringen på det dårlige valg er selvfølgelig, at vi fik mange ridser, mens vi sad i regering.
En anden del af forklaringen er, at SF fremstår så realpolitisk stueren, at vi har glemt at
formulere vores vision. Visioner havde Alternativet i overmål, og der er ingen tvivl om, at de i
sidste ende tiltrak mange af SFs vælgere.
Organisatorisk

I SF Nordjylland fyldte valget naturligvis også meget. Repræsentantskabsmødet i juni blev
aflyst, da vi hellere ville bruge alle SF-kræfter i valgkampen. Organiseringen med vores eget
valgudvalg, en storkredskoordinator og en vis indblanding fra SF-Christiansborg fungerede
ikke optimalt. Et af problemerne var, at storkredskoordinatoren havde en eksamen midt i
valgkampen.
Formøderne mellem kandidaterne var en succes og måske medvirkende til, at de interne
kampe var så små, at de ikke er værd at bemærke.
I bestyrelsens evaluering snakkede vi en del om skyggekandidaterne og, hvordan vi
håndterer det mere åbent. Vi anbefaler, at vi i forbindelse med nyopstilling af kandidater
tager en grundig snak om, hvordan vi fordeler kandidaterne; enten så en kandidat kan have
flere valgkredse, eller vi skal have en urafstemning for at rangliste kandidaterne. Valget
endte jo med, at vi i Nordjylland fik genvalgt Lisbeth Bech Poulsen.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at få nogle politisk oplæg og diskussioner i bestyrelsen.
Vi har blandt andet diskuteret det kinesiske sundhedsvæsen i forhold til det danske på
baggrund af oplæg fra Hongge Wang. Der er i hvert fald en række ting, vi ikke skal lære af
kineserne, når det handler om økonomi og ulighed. Til gengæld er der fortsat spændende
tanker i Kina om, hvordan man bruger mere alternativ behandling i sammenhæng med
sygehusene.
Vi har diskuteret socialpolitik og det manglende fokus området har haft for SF på landsplan.
Vi må ikke blive et af de partier, der tænker mest på at fremsætte forslag, der kommer de
største vælgergrupper til gode. Tværtimod skal de mennesker, der har mest behov, have den
stærkeste støtte.
Vi diskuterede skib-til-skib overførsel af olie på baggrund af et oplæg fra Ove Albrektsen. Det
foregår lige uden for Nordjyllands kyst, og omfanget er stort, fordi de miljømæssige krav vi
stiller halter bagefter de krav vores nabolande stiller.
Efter Total havde stoppet deres boring i Skæve havde vi også besøg af en af aktivisterne mod
skifergas. Vi er alle enige om, at skifergas er en unødvendig fossil energikilde, og at
udvindingen er særdeles risikabel. Et totalt forbud mod udvinding det eneste rigtige.
Spørgsmålet var, hvordan vi kommer der til.
Tidligere diskussioner om den mulige motorvej over Egholm blev også genoplivet, da KKR
forsøgte at give udtryk for, at der er nordjysk enighed om, at det er klogt, at bruge milliarder
af kroner på at smide asfalt hen over Egholm. Det er der ikke, og det understregede vi i en
pressemeddelelse.
Det har været en række gode politiske diskussioner og hvis andre end
bestyrelsesmedlemmer har lyst til at deltage, så er møderne jo åbne.
Et punkt, der er gået igen på vores dagsorden er, hvordan vi får gang i SF-Morsø. Bestyrelsen
synes, det er vigtigt, at SF er aktiv og synlig over hele Nordjylland. I øjeblikket er det dog
Landskontoret, der har bolden i forhold til at genstarte partiforeningen på Mors.

Regional politik
I regionen har struktur-diskussioner fyldt meget. SF kæmpede en flot kamp mod at lukke
Dronninglund Sygehus. Men det er ikke altid de bedste argumenter, der vinder.
Organisatorisk ønsker blandt andre V at lægge alle sygehusene ind under ledelsen på
Aalborg Sygehus. SF er ikke enig i den holdning. Ledelsen skal være tæt på medarbejderen.
Vi er desuden forpligtiget til at have et sygehusvæsen i hele regionen og ikke bare i Aalborg.
Lægesituationen har også fyldt meget i de diskussioner vi har haft mellem
regionsrådsmedlemmer, bestyrelse og vores KKR-medlem. Det har ført til beslutningen om,
at generalforsamlingen her i forbindelse med beretningen også skal tage stilling til den
pressemeddelelse, som Lene har formuleret et udkast til.
Afslutning
Alt i SF-Nordjylland er foregået i en god stemning. Der har været gode politiske diskussioner,
hvor der har været stor respekt for forskellige synspunkter.
Det er i hvert fald ikke stemningen i bestyrelsen, der er årsag til at formanden stopper.
4. Regionsrådsgruppens beretning
Vedhæftet
Regionsrådsgruppen havde formuleret en udtalelse om almen praksis, hvor man ønsker
praktiserende læger ansat i regionen. Det er en sag der skal tages med til Christiansborg.
5. Regnskab
Viser et pænt overskud. Der henlægges til valget næste år.
Godkendt
6. Budget
Godkendt
Kontingentet indstilles til at være uændret.
7. Valg til bestyrelsen
Formand Der var desværre ingen kandidater til formandsposten. Bestyrelsen pålægges at
afsøge mulighederne for at finde en kandidat, og derefter holde et extraordinært
repræsentantskabsmøde
7 bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Grøn, Vesthimmerland
Aino Linkhorst, Frederikshavn
Ingolf Hedegaard, Brønderslev
Allan Caspersen, Aalborg
Mathias Calland, Rebild
Ove Albrechtsen, Jammerbugt

Jimmy Kruse Sørensen, Hjørring
2 suppleanter
Kurt Vissendorf Møller, Thisted
Bent Brams, Mariagerfjord
2 revisorer
Erik Ingerslev
Anders Kristiansen
8. Eventuelt.
Der er valg til landsledelsen og 3 kandidater fra Nordjylland stiller op det er Theresa B.
Andersen, Allan Norre’ Pedersen og Kurt Vissendorf Møller. Allan Norre’ Pedersen og Kurt
Vissendorf Møller var tilstede og gav en kort præsentation.

