SF Nordjylland bestyrelsesmøde den 26. april 2017 i Løkkesgade.
Mødt: Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Arthur Corneliussen, Lene Linnemann, Inge Fomcenco, Erik Holm, Thorkild
Olesen, Bente Lauridsen, Jimmi Sørensen, Aino Linkhorst
Afbud: Ove Albrektsen, Erik Busse, Lars Hoffmeyer, Allan Norre, Lasse Hjorthøj (SFU).
1. Godkendelse af dagsorden: Punkterne 2 (ikke beslutningsdygtig bestyrelse) og 10 (El ikke til stede) udsættes.
Ellers blev dagsorden godkendt
2. Valg af næstformand. Punktet udgår.
3. Status på regionrådsvalgkampen:


Opsætning og trykning af valgprogram og pjecer. Besked fra Erik Busse. 400 eksemplar er rigeligt.
Det er vigtigt at det både er papirudgave, digitalt og punktfoldere. Det blev drøftet om
partiprogrammet skulle trykkes i papirform. Jørgen Grøn vil spørge Janni om hun kan tage sig af layout og trykning. Beløbsramme 10-12.000.



Møde med regionens ledelse? Lene Linnemann henvender sig til regionens ledelse om møde for
medlemmer og kandidater om f.eks. ”sundhedsområdet”. Forslag til datoer 22. eller 23. maj.



Kandidatsituationen. Kandidatbilleder er på plads. Der er nye regler for opstilling af
regionsrådskandidater, der kan ses på forretningsudvalgets dagsorden for den 3. april pkt. 6. Der
mangler fortsat kandidater, Jørgen Grøn vil kontakte Andy Madsen (Mors) med henblik på Bkandidat og SF Brønderslev (Mikkel Mørk) med henblik på afklaring af at opstille Arthur Corneliussen
(SF Frederikshavn, men bopæl i Brønderslev Kommune) som B-kandidat.



Aktiviteter. Valgudvalget fremhævede igen vigtigheden af at være tilstede i forhold til
Aggersundforbindelsen

4. Kandidatpræsentationen på SF-Nordjyllands hjemmeside. Mangler kandidatpræsentationer fra Mathias og
Thorkil.
5. Genstart af SF – Mors. Jørgen Grøn vil kontakte partikontoret (Nils Brøgger) om hjælp til at kontakte de
medlemmer der er på Mors med henblik på at få etableret en bestyrelse for SF Mors.
6. Maillister: Der er lavet maillister, der mangler kun repræsentantskabet.

bestyrelsen@sf-nordjylland.dk
kassererne@sf-nordjylland.dk
partiforeningsformand@sf-nordjylland.dk
repraesentantskab@sf-nordjylland.dk
valgudvalg@sf-nordjylland.dk
landsledelsesmedlemmer@sf-nordjylland.dk
rr-kkr@sf-nordjylland.dk
kandidater@sf-nordjylland.dk
7. Møde med Pia Olsen Dyhr. Hun kan komme kort tid før kommune- og regionsrådsvalg, dato kommer senere.
Der er mulighed for at møde Pia i Hirtshals d. 18. maj kl. 16.30-17.00 i forbindelse med Naturmødet.
8. Planlægning af repræsentantskabsmøde. Afholdes d. 22. maj kl. 19 i Løkkegade. Se pkt. 3b.

9. Orientering fra Regionsrådet. Møde 25. april. Tre punkter fra dagordenen blev fremhævet. Råstofplanen,
Thisted sygehus og Regionsklinikker.
SF stemte for Råstofplanen, der var stor bevågenhed, bl.a. om Frederikshavn (Åsted området), Jammerbugt
(Gøttrup Sø), Mors (moler), Aalborg (Vadum) og Rebild (Siem skov). SF stillede forslag om at udelade
udvidelsen i Siems graveområde i råstofplanen af hensyn til vandforekomst.
Thisted sygehus. På langt sigt skal der være akut kirurgi. På kort sigt er planen at få så meget i gang som
muligt, bl.a. børneafdeling, håndkirurgi og organkirurgi. Der er ønske om at få læger ansat i delestillinger
med ½ tid i Aalborg og ½ tid i Thisted for at rekruttere sygehuslæger.
Praksislæger i Regionsklinikker. SF har stillet forslag om stillinger, der er ½ tid i klinikkerne og ½ tid til
forskning på sygehusene for at kunne rekruttere praktiserende læger.
10. Orientering fra KKR. Udgik
11. Orientering fra landsledelsen (IF). Møde i sidste uge. Der arbejdes på strategipapir til det kommende valg. LL
har diskuteret forskellige scenarier om regeringsdannelse. På baggrund heraf blev oplægget diskuteret,
herunder at SF både er et forandrings- og et indflydelsesparti.
12. Eventuelt. Intet

Referent: Aino Linkhorst

