SF Nordjylland bestyrelsesmøde den 27. marts 2017 i Løkkesgade.
Afbud: Lene linnemann, Bente Lauridsen, Erik Ingerslev, Allan Norre, Inge Fomcenco, Eino Linkhorst og Allan
Caspersen.
Mødt: Lasse Hjorthøj(SFU), Jørgen Grøn, Erik Holm, Erik Busse, Jimmi Sørensen, Ove Albrektsen, Lars Hoffmeyer.
1. Godkendelse af dagsorden: Punkterne 9 – 10 – 11 udgår, da de personer, der skulle fremlægge, alle har
meldt afbud. Ellers blev dagsorden godkendt!
2. Konstituering: Valg af kasserer: Jimmi Sørensen blev valgt. Sekretær: Ove Albrektsen blev valgt.
Næstformand: Punktet udskydes til næste gang. Fordeling af andre arbejdsopgaver: Allan Caspersen valgt
som lokale ansvarlig. Valgudvalget fortsætter med de samme +Jimmi Sørensen(økonomi) og + Jørgen Grøn
som ad hoc medlem. Erik Basse genvalgt som formand.
3. Status på regionrådsvalgkampen:


Vedtagelse af valgprogram: Godt slogan. Indholdet af valgprogram godtaget af bestyrelsen. Vi
bestemte os for et valgprogram uden billeder og et med billeder. Valgudvalget står for færdig
redigering af valgprogram – så det er klar til at sende ud til pressen. Vi snakkede om at der nok max.
Skulle produceres 300 stk. af valgprogrammer. Trykning finder valgudvalg ud af. Minimum skal der
sendes til: Stiften ved journalist Søren Wormslev, DK Nordjylland, TV 2 Nordjylland, Radio Nord, 24
nordjyske, Radio Midtfjord, lokalt i Hjørring, Lokalt indblik i Løgstør. – Sidst og ikke mindst Facebook,
både SF og andre.



Drøftelse af valgforbund: Lene linnemann har fået en henvendelse fra Enhedslisten + Alternative om
at gå i valgforbund med os. Her kunne også tænkes andre små venstrefløjspartier. Jørgen Grøn
svarer Enhedslisten at vi er positive. Socialdemokratiet og Radikale blev også her drøftet, men her er
større ulemper forbundet med valgforbund. Vi lukker kun flere ind, hvi vi er enige!



Kandidatsituation: Vi vil spørge Andy Madsen(Mors) om han kunne være B kandidat! Vi mangler
stadigvæk B kandidater fra Brønderslev og Læsø for at være dækket ind her i Nordjylland.



Aktiviteter: (Bliver et fast punkt fremover). Lokale aktiviteter: Aggersundforbindelsen og
overbelægning på somatiske sygehuse – problematikken grundvand kontra råstofgravning som en
lille gruppe i SF Nordjylland tager sig af.



Etiske spilleregler: Vigtige at ha som rettesnor; disse etiske regler fra 2013, som vedlagt her på
mødet, er vi enige om skal fortsætte! Vedtaget her den 27. marts 2017.

4. Kandidatpræsentation: Vi mangler 3 kandidat – præsentationer. De bedes snarest muligt komme bestyrelsen
i hænde. Opfordring!!
5. Genstart af SF – Mors: Erik Holm: Man kan håbe på, at SF Mors selv løfter opgaven med at genstarte. Jørgen
Grøn: Der er ikke oplagte emner til at løfte opgaven, Jørgen snakker med partikontoret herom.

6. Maillister: Vi skal her i SF Nordjylland ha maillister over; Partiformænd, Repræsentantskabets delegerede,
kasserere, bestyrelsesmedlemmer + suppleanter, regionsrådsgruppen, landsledelsesmedlemmer, KKR
repræsentanter. Lars Hoffmeyer laver disse ovennævnte lister.
7. Møde med Pia Olsen Dyhr: Jørgen Grøn vil henvende sig til partikontoret for at de kunne melde en dato ud i
maj måned, hvor Pia Olsen Dyhr kunne aflægge os besøg. (Det sidste fejlede).
8. Økonomistatus: Jimmi Sørensen: Vi kan søge regionen om de penge der står og venter = 55 000 kr.
Partiforeningerne skal betale kontingent, dem vil Jimmi sende regninger til i løbet af april måned!
12. Møde plan for resten af året: 26. april(bestyrelses) – 22. maj (bestyrelses + repræ.) – 19. juni(bestyrelses) –
14. august(bestyrelses) – 11. september (bestyrelses + repræ) – 9. oktober(bestyrelses) – 7.
november(bestyrelses) – 27. november (bestyrelses + repræs.) – 18. december(bestyrelses).
På næste repræsentantskabsmøde skal vi drøfte repræsentantskabsmødernes indhold.
Næste valgudvalgsmøde: Blev bestemt til den 5. april kl. 18:00 hos Erik Busse, Johan Strømsvej 1, 9210
Aalborg SØ(Gug). Mad inklusiv.
13. Eventuelt: Lidt kommentarer fra deltagelse på landsmødet: God stemning – gode taler.
Landledelsens størrelse: Lidt ærgerligt at den skal ned på 21 i stedet for 27. Men mon ikke demokratiet bliver
bibeholdt?
Referent: Ove Albrektsen

