Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2016 kl. 19:00, SF – Nordjylland.
Ordstyrer: Tovholder i bestyrelsen; Jørgen Grøn. Referent valgt: Ove Albrektsen.
Afbud fra Erik Ingerslev, Bente Lauridsen, Lene Linnemann og Mathias Caland.
1. Godkendelse af dagsorden: Punkt 3 udgår på grund af afbud. Ellers blev dagsorden godkendt.
2. Konstituering og drøftelse af formandssituation: Kasserer; Jørgen Grøn. Sekretær; Ove
Albrektsen. Næstformand: Udskudt til næste gang. Formand: Situationen blev drøftet, men der er
endnu ikke en endelig afklaring.
3. Udgår grundet afbud fra regions- og kommunale politikere.
4. Valg af folketingskandidater: Vejledning: Storkredsbestyrelsen har ansvar for at sætte denne
proces i gang! Partiforeninger skal diskutere og beslutte hvilken opstillingsform og anmeldelsesform
de ønsker, på et medlemsmøde. Og partiforeningen skal beslutte, hvem de vælger til at
repræsentere dem på efterfølgende fællesmøde. Dernæst holder storkredsen et fællesmøde, der
beslutter storkredsens opstillingsform og anmeldelsesform. Dernæst: Kandidater indstilles og
vælges.
Ovenstående i punkt 4 er kun meget kort skitseret proces, der henvises til ”Vejledning om
opstilling af folketingskandidater 2016”!
5. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 23. maj: Jacob Mark ønsker at være på først! Mødet
starter kl. 18:00 med spisning afholdt af SFU. Kl. 18:30 afholdes repræsentantskabsmødet med
oplæg ved Jacob Mark. Kl. 20:00 afholdes ekstraordinær generalforsamling; valg af formand og
evt. suppleringsvalg til bestyrelsen. Dirigentforslag; Erik Ingerslev. Kl. 20:30; Fællesmøde med
valg af opstillingsform og anmeldelsesform. Dirigentforslag; Erik Ingerslev. Ove Albrektsen
spørger Erik. SFU vil sørge for kaffe og kage. Mødet vil ca. være slut kl: 10:00.

6. Fastlæggelse af fremtidige bestyrelsesmøder: Reserveres den 9. maj 2016. 13. juni 2016. 15.
august 2016. 12. september 2016. 10. oktober 2016. 14. november 2016. 12. december 2016. – 11.
januar 2017. 13. februar 2017. 13. marts 2017(måske sammen med generalforsamling). Hvis intet
klok slet er nævnt i indkaldelse til bestyrelsesmøderne, vil møde tidspunkt normalt være 19:00.
7. Eventuelt: Her kan ikke besluttes noget: En snak om SF på landsmødet og om SF skal holde sig uden
for regering ved næste valg. Desuden diskussion om Europas sikkerhedssituation.
Mødet sluttet i god ro og orden – referent: Ove Albrektsen

