Bestyrelsesmøde SF Nordjylland den 14. februar 2017 i Løkkesgade.
Afbud: Erik Ingerslev, Inge Fomcenco, Bente Lauridsen, Allan Norre, Lene Linnemann, Aino
Linkhorst. Ikke hørt noget fra Mathias Caland.
Tilstede: Jørgen Grøn, Jimmi Sørensen, Erik Busse, Allan Caspersen, Ove Albrektsen. Fra SFU: Lasse
Hjorthøj og Matthias Guldborg.
1. Dagsorden godkendt.
2. Kontaktrådsmøde; Jørgen Grøn:
 Målrettede temaer på pjecer – senere indgår de i det politiske.
 Engagere sympatisører; fagforeninger + andre foreninger.
 Plakater betyder noget. De udstråler engagement!
 Et godt samarbejde med SFU.
 Fundraising.
 Jørgen Grøn nævnte problemstillingen angående det tabte valg og
regeringsdeltagelse for SF; Skal debatteres og indarbejdes i en rapport
 Passe på og have konkrete ting i overskrifter; og at adskilles os fra de andre partier
Orientering fra Kontaktrådsmøde taget til efterretning af bestyrelse.
3. Status på regionsvalgkampen:
 Erik Busse; valgudvalg arbejder på den generelle indledning i valgprogram; ellers
jernbane fra Skagen til Hobro, ny Aggersundforbindelse og bedre infrastruktur
forhold her i forbindelse med i stedet for den ikke ønskede Egholm forbindelse.
Ellers er planen; valgprogram færdig sidst på måneden(februar).
 Busreklamer; Jørgen Grøn: SF reklamer med logo på busser med teksten:” Vil du
være sikker på at blive hørt, så stem på SF ”! Jørgen aftalte med regioner syd for
Nordjylland disse reklamer. – Bestyrelsen godtog denne beslutning
 Kandidatsituation: Jørgen Grøn: Har pt. Navne på B kandidater: Jørgen Grøn –
Vesthimmerland, Yvonne Jensen- Mors, Aino Charlotte Linkhorst- Frederikshavn,
Anders Hind-Aalborg, Frank Østergaard-Jammerbugt, Peder Larsen-Mariagerfjord. +
nye B kandidater: Jimmi Sørensen- Hjørring, Matthias Guldborg-SFU.
Matthias prøver at rejse SFU B kandidat for Brønderslev. Desuden skal en eventuel
B kandidat fra Læsø være i vores hoveder.
 Aktiviteter: Vandkvalitet kunne være på aktivitetsliste; ingen må stå uden læge i
Nordjylland; overbelægning på sygehusene; hjemsendelse før tid; et godt
patientforløb; kampen mellem regionen og kommunerne. Aggersundforbindelse, ny
bro/turisme/udvikling af Hanstholm havn. Grøn omstilling i region Nordjylland,
økologi, klima region (eneste i DK), biogas – busser + el busser.
4. Kandidatpræsentation på SF Nordjyllands hjemmeside: Jørgen Grøn mindede om at 3
kandidater stadigvæk manglede at aflevere deres præsentation til Jørgen. Husk det nu.

5. Genstart af SF – Mors: Program den 20 februar 2017: starter kl. 12:30 på VUC Nykøbing.
Karsten Hønge tager en snak med elever. Tovholdere; Erik Holm, Thorkil Olesen, Jørgen
Grøn, Andy Madsen. Der efter besøges vinduesfabrikken KPK. Kl. 17:00 er der sightseeing i
Nykøbing med journalist fra Morsø Folkeblad. Derefter spisning. 19:30 møde med de lokale
SF medlemmer. Karsten Hønge giver et oplæg; dernæst debat. Kaffepause. Nyt liv i Morsø
SF; som skal munde ud i arbejdsgruppe. Dette møde er annonceret, med pressemeddelelse
+ avis og radio(lokal).
6. Planlægning af generalforsamling (13. marts 2017):
 Beretninger: Lene Linnemann(regionsrådsgruppen). Jørgen Grøn(bestyrelsen).
 Økonomi: Jimmi Sørensen fremlægger budgettet, og Jørgen Grøn fremlægger
regnskabet. Kontingent foreslås uændret. Revisorer vil godt genopstille
 Kandidater til bestyrelsen: Jørgen Grøn, Jimmi Sørensen, Erik Busse, Allan
Caspersen – gode forslag til medlemmer af bestyrelsen og dertil hørende
suppleanter efterlyses!
 Møde med Pia Olsen Dyhr – hun er på kl. 18:00 – kl. 19:00.
7. Møde for nye medlemmer; kampagnen gratis medlemskab i en kontingentperiode. Dette
køres fra partikontoret. Vi vil her møde de nye medlemmer og byde velkommen kl. 17:00 i
Løkkesgade 20, Aalborg, den 13. marts.
8. Økonomistatus: Jørgen Grøn: Fra nu af så kører Jimmi alt bilag- + bankforretninger.
Regnskab er færdig og revideret og det passer. Større indtægter i det foregående år end
budgetteret. 250 000 kr. på bogen. OK.
9. Ingen af de 2 tilstede.
10. KKR; Erik Ingerslev optaget andet sted.
11. Landsledelsen: Allan Norre-orlov, Inge Fomcenco optaget til andet møde.
12. Erik Busse i et udspil omkring forhøjelse af husleje, bestyrelsen holdt dog fast ved de
10 000kr.
13. Eventuelt: Bestyrelsesmøde næste gang: 27. marts – konstituering af bestyrelse +
godkendelse af valgprogram.
.

