Bestyrelsesmøde i SF-Nordjylland, mandag den 23. maj 2016:
Afbud: Aino Linkhorst, Mathias Caland, Bente Lauridsen og Allan Norré.
Punkt 4 på dagsordenen udgår, da Allan Norré først dukker op senere.

1)

Orientering og beslutning: Processen omkring valget af
folketingskandidat og kandidat til landsledelsen sættes i gang 1. juni
(brev til medlemmerne i partiforeningerne udsendes) 13. august er
deadline for indberetning om forslag til kandidater til formanden i
storkredsen i Nordjylland med billede og ½ sides A4 tekst om hver
kandidat.
Efter 22. august foregår afstemningen i hele storkredsen, såfremt der
er mere end 1 kandidat. Vi valgte her urafstemning.

2)

Drøftelse af aftenens møder: Erik Ingerslev forslog Jørgen Grøn som
både formand og kasserer i en periode til næste repræsentantskabs
generalforsamling i 2017. Kassererposten må bestyrelsen senere finde
ud af ved et bestyrelsesmøde. Bent Brams har trukket sig som
suppleant til bestyrelsen. Der skal findes en ny i aften. – Fællesmøde
her i aften: Det skal bestemmes, hvilken opstillingsform storkredsen
skal anvende.

3)

Orientering: Ved Lene Linnemann (region): Vi mangler generelt
kiruger her i sundhedssektoren i Nordjylland. Især i Thisted – 8 stk.
p. t. – folkesnakken går – men vi politikere tager det alvorligt og
arbejder stærkt på sagen. Vi er kede af de dårlige historier om
læger/kiruger, der har huseret i pressen i et stykke tid. Politikerne
ønsker at Thisted sygehus fortsætter (kommer over krisen)- men vi
kan ikke trylle. Der har været en henvendelse fra Frank Østergaard –

angående al den kritik/virak, der har været omkring regionsklinikken i
Pandrup – problemer, der er reelle nok, men som nogle patienter
siger, det er lidt af ”en storm i et glas vand”. Facebook aktiviteten gør
ikke sagen bedre. Klinikken, der drives af samme interessenter i
Thisted, ingen problemer!
Orientering: Ved Erik Ingerslev (KKR): De 11 nordjyske kommuner
ønsker frikommunestatus, når det gælder beskæftigelsesområdet –
hvis vi ikke kan få lov af regeringen til dette, så ønsker 6- 7 kommuner
at fortsætte med ideen! Udligningsreformen skal laves om, begunstiger
især storbyerne, som det er nu.
4) Udgår!
Eventuelt: Ingenting!
Referent Ove Albrektsen

