Bestyrelsesmøde SF Nordjylland, den 14. august, kl. 19:00 i Løkkes gade.
Afbud: Allan Norre, Lars Hoffmeyer, Bente Lauridsen, Erik Ingerslev, Theresa Berg, Inge Fomcenco,
Lisbeth Beck Poulsen. (Jimmi Kruse dukker op senere).
Tilstede: Jørgen Grøn, Erik Busse, Ove Albrektsen, Erik Holm, Aino Linkhorst, Janni Styhr, Lene
Linnemann, Allan Caspersen, Jimmi Kruse (se afbud), Arthur Corneliussen.
1. Tilføjelse: Til 3e – aktiviteter + andet diverse. Punkterne 7 og 8 udgår, da ingen personer fra
disse områder er tilstede. – Derefter blev dagsordenen godkendt.
2. Valg af næstformand: Ove Albrektsen blev valgt.
3. Regionsrådsvalgkamp:
a) Pjecer og personlige flyers; Tilføjelse af B kandidater på fællespjece – tilføjelse af
”hjemkommuner” ved kandidater. Bestilling og produktion af pjecer og flyers sættes
øjeblikkelig i gang. 2000 personlige flyers pr. kandidat. Fællespjece; 4000 stk. foreløbig.
Lene sørger for at sætte dette i gang. Der opstod en mindre diskussion om hvad vi skulle
satse på; omdelte pjecer eller sætte kræfterne ind på plakater.
Flyers til togkampagne udgår, udkast af flyers til på sygehuse(Aalborg). Janni og
valgudvalget står for udformning og produktion af flyers om overbelægning.
b) Bestilling af plakater: 400 stk. til vores spidskandidat og 200 stk. hver til øvrige A
kandidater. Lene Linnemann sørger for layout og bestilling af plakater til levering helst 15.
oktober.
c) Færdiggørelse af data til kandidatliste: Janni Styhr; SOSU assistent, alder 41, Hadsund.
Aino Linkhorst; alder 64, psykiatrisk sygeplejerske, Frederikshavn. Arthur Corneliussen;
alder 61 år, Pens. Ungechef, Dronninglund. JG: jeg mangler stadigvæk data af 6 stk.
kandidater.
d) Valgforbund: Enhedslisten forhandler sammen med SF. Alternativet har indgået
valgforbund med Radikale. Uspiseligt for Enhedslisten. Sandsynlig konklusion: Valgforbund
= SF – Enhedslisten – Den sociale fællesliste. Kommunisterne får nok ingen opstillet.
e) Aktiviteter og andet diverse:
Vi bestemte: Reklame på A kandidaters biler/billede – navn – regionsråd. Regning for
afpilning af reklamer; betales af SF Nordjylland.
Vi bestemte: Vi skal på Facebook, Janni kontakter Facebook koordinator inde hos SF
hovedkontor.





Under overvejelse:
Ugeaviser og Nordjysk; SF reklame i, måske bare en enkelt eller 2 gange (meget dyrt).
Nordjyske reklamer; måske som pakketilbud (rabat).
Busreklamer; De vil blive set meget, desuden meget for reklame kroner!

Mødekalender: Fortælle SF kandidater især – valgudvalg og bestyrelse om aktiviteter,
valgmøder –
Hvor foregår de, og hvem kan møde frem! Kandidater skal selv gå på kalenderen og
redigere egne
Aktiviteter. Janni sætter kalenderen op; Lene Linnemann styrer den.

4. Kandidatpræsentation: Mathias Caland opfordres til at komme med sin personlige kandidat præsentation! Erik Holm: Regionsvalgprogrammet for SF bør sendes ud til pressen, så andre
kan se hvad vi mener. Lene vil sammen med Busse kontakte pressen for et møde, hvor
minimum Lene Linnemann, Erik Busse og Jørgen Grøn deltager!
5. SF Mors: Intet hørt fra Lisbeth Poulsen – vi afventer hvad der sker – det ligger hos Lisbeth.
6. Orientering fra Regionsråd v. Lene linnemann: Lene gav en orientering om den aktuelle
problemstilling vedrørende situationen hos Pandrup lægeklinik!
7. Udgår!
8. Udgår!
9. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 11. september: JG: Fra sidste referat; det blev
bestemt at sociale klausuler skulle med på repræsentantskabsmøde (3F skal indbydes) og
desuden skal vi have koordinering af regions- og kommunevalget med partiforeningerne på
programmet ved dette møde. Ind imellem disse 2 punkter skal være en pause med
smørrebrød, kaffe, the og vand. Der bliver bestilt 20stk. x 2 madder. Kl. 17:00 bliver der
afholdt bestyrelsesmøde med spisning.
Eventuelt:





Askov Højskole; 3. september især om eftermiddagen! Regionen her har fået adgang
med 2 personer; hvem kunne tænke sig?
Bente Lauridsen og Lene Linnemann skal til Københavnermøde for regions politikere;
hvem dækker udgifter til deres ophold? Vi i bestyrelsen har erfaret at vi plejer at
dække disse tilbagevendende udgifter!
Allan Norre og Erik Busse deltog i Kresten Touborgs begravelse. SF har her mistet
meget.

