Repræsentantskabsmøde, 15. august, 2016, kl. 19:00, SF- Nordjylland.
1) Dagsorden godkendt.
2) Orientering ved landsledelsesmedlem Allan Norre: Landsledelse øverste myndighed i SF mellem
landsmøderne – og udstikker strategi og den overordnede politik udformning. Den mere
detaljerede udformning er en opgave for folketingsgruppe. Landsledelsen tager forskud på de
emner og politik diskussioner – der vil komme i fremtiden. Landsledelse sidder som
”sparringspartner” til folketings gruppe og sidder med i politik udvalg som en slags tovholder. Der
er sket ændring i den måde ”landsledelsen” vælges på: Valgt landsledelsesmedlem kan væltes og
der vælges herefter en ny! Nu sidder der 18 i landsledelsen, fremover er det 27 stk. medlemmer. SF
må og skal genfinde sig selv!- Mere demokrati i organisation ønskes(direkte valg) og i politisk
visioner: skole, institutioner og offentlig sektor struktur(og opgør med privatiserings tanker) Husk:
At udvalg med landsledelses medlemmer som tovholdere ikke er kontrol af politikere i SF, men
sparrings partnere i politisk udveksling!
3) Kandidat til landsledelse her i SF- Nordjylland: Inge Ibsen Fomcenco. Inge Ibsen blev valgt
enstemmigt her ved repræsentantskabsmødet. Kort præsentation fra Inge: Et grønt DK og vægt
lagt på fordelingspolitik i SF – er vigtige ting for Inge. Snakke med folk på gaden og lytte – arbejde
for kamp – ånd og mere demokrati! Vigtigt er også at lærere og folkeskole igen kommer tilbage til
SF! Ingen suppleanter til landsledelsen havde meldt sig på banen. Vi besluttede at udskyde valg
af suppleant til næste repræsentantskabsmøde! Sidste frist hvor suppleant – kandidat kan melde
sig- er 28. september. Vigtigt: Repræsentantskabet vælger suppleant.(Jørgen Grøn inviterer altid
vores landsledelsesmedlemmer og de 2 regionspolitikere til vores møder)!
4) Punktet udgår!
5) Orientering fra regionsrådet: Lene Linnemann: Thisted; Uro, de sidste år, mistet 8 læger, dårlige
sager for sygehuset. Den, der søger læge arbejde i Thisted, kan måske ikke finde arbejde andre
steder. Man er nødt til at tage en del udenlandske læger. Derfor sprogproblemer – men vi skal
fremover kræve sprogfærdigheder. Aftalen med Hjørring – hjertelæger i Thisted fungerer godt. Det
må hellere tage tid at finde de rigtige læger, i stedet for at blive ved med uro og dårlige sager! Skal
vi i fremtiden tager vikarlæger ind?(private) – Eller? Bente Lauridsen: Igennem lang tid været
problemer med ledelsen i Thisted. Kiruger mangler især her, men der mangler jo kiruger i hele
landet. Medicin udgifterne her i Nordjylland på vej stærkt nedad, så man behøver ikke samme
sparerunder de næste år. Ønske: Klinik drevet af regionen i fremtiden kunne være SF politik.
Supersygehuset: Allerede 2020, men kun 400 sengepladser, stiller dermed krav til kommunernes
evne til at hjemtage patienter hurtigt, de har allerede fået midler hertil!
6) Eventuelt: Status på folketingskandidatsituationen: Himmerland har mindst en kandidat,
Mariagerfjord? Aalborg Øst: Lisbeth Bech Poulsen, Aalborg V opstiller måske Jacob, Aalborg N ?,
Brønderslev stiller nok med en ”proforma” kandidat, Frederikshavn vælger måske Allan Norre`,
Hjørring ?, Thisted genvælger sandsynligvis Thorkil Olesen. Opfordring fra Jørgen Grøn: Tænk på
regionsråds kandidater – spidskandidater og stemme sluger kandidater – der er ikke så længe til
regionsrådsvalg!
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