Bestyrelsesmøde SF Nordjylland den 19. juni 2017 kl. 19:00 i Løkkes gade
Afbud; Inge Fomcenco, Aino Linkhorst, Allan Norre, Bente Lauridsen.
Tilstede: Erik Busse, Jørgen Grøn, Lene Linnemann, Allan Caspersen, Jimmi Sørensen, Erik Holm, Erik Ingerslev,
Lisbeth Poulsen, Ove Albrektsen.
1. Godkendelse af referat: Punktet 2 udgår. Ellers godkendt.
2. Udgår!
3. a) Janni Platz Sthyr lavede flyers til Aggersund bro, flot arbejde. SF logo kan laves uden hvid baggrund. De
2 andre emner som der skal laves flyers til; er overbelægning på sygehuse og Nordjyske jernbaner. Lisbeth
snakker med Rasmus Prehn, de er enige om at holde fast på spørgsmål om nordjysk infrastruktur
(limfjordsforbindelser).
Personlige flyers: Mundede ud i at vi bestemte et valgudvalgsmøde inden sommerferien, 29. juni 2017 kl.
19:00 hos Erik Busse – inden mødet skal A kandidater der ikke kan møde op, sende 3 linjer, 3 korte
personlige budskaber, til Erik Busse på hans Mail.
b) Bestilling af plakater til kandidater skal være nu inden sommerferien, samme firma: LASER TRYK.
c) Jørgen Grøn færdiggør kandidat listen, dog bytter Jimmi Sørensen og Aino Linkhorst pladser. Dem, der
melder sig senere som kandidater får automatisk 16 – 17 – 18 osv. Alder + beskæftigelse + bopæl påføres
listen. Se liste vedhæftet.
d) Evaluering af Aggersund aktion; planlægning fra arrangørernes side var noget rod. Gav besværlig
uddeling af flyers. Ove Albrektsen og Erik Holm bestemte sig for at uddele flyers i Fjerritslev og Løgstør før
sommerferien. Lisbeth fabrikerer ”Facebook” med Aggersundbroen.
e) Aktiviteter: 4 – 6 uger før valget, hver lørdag = aktiviteter på gaden(Nytorv) med Rolls up. Husk kraftige
stropper til at holde fast med!
4. Kandidat præsentation: Mangler stadigvæk!
5. SF Mors: Ole Hvass arrangerer møde i august 9. – 10. eller 11. da kan Lisbeth sikkert møde frem. Et
Blandings arrangement med Venstre + et tema; den nye planlov – arbejdspladser – Hanstholm Havn
Lisbeth nævnte her styrelses – udflytning (landbrugs – og fiskeri).
Konklusion: Ole Hvass stiller 2 parti møde på benene, sørger for at bestille sted.
Har Thorkil talt med SF medlemmer på Mors?
6. Orientering fra regionsråd: Lene Linnemann; så småt opstart på budget (budget møde i morgen).
Lene synes ikke om at socialdemokraterne tager SF som en selvfølge, bestyrelsen og fremmødte
Støttede Lene på hendes syn på dette samarbejde.
7.

Erik Ingerslev: - Frikommuneforsøg i Jammerbugt; Erik vil stille spørgsmål til ministeren med Lisbeth som
med stiller. 2 integrationsprogrammer blev der søgt om, men blev afvist med: ”da forsøget strider mod
centrale elementer i regeringens politik på integrationsområdet. Hvordan skal det forstås?
-

8.

Erik fortalte om social tilsyn og med en forklaring om takster.
Kvoter af flygtninge: 1330(2016) – 698(2017) – 526(2018) – det er ikke en afspejling af virkelige forhold
i verden.

Lisbeth; vi i SF følger med i kommission for skattelovgivning – skattely debat – hvidvaskning – staffeansvar
I Hele bestyrelser – lovgivning af ”tiggeri”.

Eventuelt: På repræsentantskabsmøde i september skal vi ha noget om sociale klausuler med oplæg fra
fagforeninger.
Valgforbund: Kun enhedslisten, og de skal høres, når andre skal med i valgforbundet.

Er det nu vi skal reklamere for vores valgforbund med Enhedslisten?
Valgprogrammet; Er det sat på hjemmesiden?
Referent: Ove Albrektsen

