Bestyrelsesmøde SF Nordjylland den 11. september 2017 kl. 17:00 i Løkkesgade.
Afbud: Bente Lauridsen, Lars Hoffmeyer, Allan Norre, Mathias Caland.

Tilstede: Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Lene Linnemann, Jimmi Sørensen, Erik Ingerslev, Inge Fomcenco, Lasse
Hjortshøj, Benny Mikkel Skov, Ove Albrektsen, Aino Linkhorst.
1. Nyt pkt.: 1a; der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Mathias Caland.
Pkt. 6 – rykkes op til før pkt. 2.
Pkt. 2c udvides med opstilling af nye kandidater.
Pkt. 2f tilføjes = pressemeddelelser
Pkt. 2e udvides med nyt fra valgudvalget.
Dernæst blev dagsordenen godkendt!
1a. Mathias Caland trækker sig som A kandidat og bestyrelsesmedlem. 1. suppleanten Allan Norre havde
–bedt sig fritaget for at indtræde i bestyrelsen. 2. suppleanten Erik Holm var villig til at indtræde.
Erik Holm blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
6. Inge Fomcenco; orientering fra Landsledelsen: Flagskibe fra LL er grøn udvikling, en god start for alle børn i
Danmark, skat på formue skal sættes op.
Der foreligger ikke et referat fra sidste Landsledelsesmøde – så der henvises til SF’erne at se på det, når det
-foreligger.
Inge opfordrede til at vi kom med kommentarer til Landsledelsen: Lene Linnemann havde med om ikke
Regionspolitikere her i Nordjylland kunne blive fri for at ansøge kontinuerligt om bevillinger til Akutbiler i
Vendsyssel, fordi vi godt ved at situationen her vil være vedblivende. Hvorfor så spilde god tid her.
2a. Lene Linnemann har bestilt Flyers/pjecer med desværre Mathias Caland på. Så første bestilling er med denne
Lille fejl – som bliver lidt afbødet af at Mathias er stadigvæk B kandidat for regionsholdet.
Sygehus- flyers er lidt usikker; Lene Linnemann vil rykke Janni Styhr for færdiggørelse.
2b. Bestilling af plakater: Midt i oktober (som bestemt) - afbestilling af Mathias ‘plakater aftalt med leverandør.
Vi har lavet en aftale med Benny Mikkel Skov(tilstede) om at han vil være på Løkkesgade 20, når plakater
-

bliver afleveret.

2c. Der blev underskrevet af fremmødte kandidater. Mangler nogle stykker, som Jørgen Grøn vil sørge for bliver
-

underskrevet inden fristen.

Tilføjet til 2c: Mathias Caland vil godt stille op som B kandidat nummer 14 på kandidat liste. Lasse Hjortshøj
-

går ind som ny nummer 15 og er repræsentant fra SFU.

2d. Valgforbund: Jørgen Grøn har spurgt Enhedslisten hvem man kan sammen med; efter dette møde, har
Referenten erfaret at kommunisterne alligevel stiller op. Så P. T. ser det ud til at valgforbund kunne se sådan
Ud: SF – Enhedslisten – den sociale fællesliste – kommunisterne. Når den endelige afklaring foreligger, så vil
-

Jørgen Grøn kontakter pressen.

2e. Udvidelse af pkt. 2e: Vi bestemte her i bestyrelsen, at valgudvalget har fuldført sine praktiske opgaver
Herefter har vi bestemt at de 3 øverste A kandidater (Lene Linnemann, Ove Albrektsen, Erik Holm) samt
Formand og kasserer i bestyrelsen styrer den resterende del af valgkampen.
Jørgen Grøn: Invitation fra foreningen ”Bedre psykiatri” til et møde den 25. oktober i Aalborg.
Udpegning af deltagere af deltagere til Ungevalgsmøder i Nordjylland på forskellige uddannelsesinstitutioner
Har vi fået alle sammen en invitation? Lene Linnemann vil melde nogle pladser til for os kandidater til regions
-rådet. Så må vi se hvad vi bliver tildelt.
Lene Linnemann: Google kalender til brug for planlægning af møder m.m. er sat op.
Dynamiske bannere set up = Ret dyrt, 12 500 kr. pr. kandidat – på grund af den høje pris, bliver der nok kun
-vores spidskandidat. Men Ok.
Facebook: Janni Styhr skulle snakke med SF kontoret? Hvad er sket?
Invitation til regionskandidater til kandidatkonferencer: Den 27. september, den 3. oktober, den 4. oktober.
Se nærmere på tid, sted i den udsendte mail fra Jørgen Grøn, udsendt den 1. september.
2f. Pressemeddelelse: Vort valgprogram mangler side 8 med kontaktoplysninger af kandidaterne –
Erik Holm har lovet at færdiggøre programmet fuldstændigt! Sendes til Lars Hoffmeyer og senere offent-liggøres det for pressen.
3. Genstart af SF Mors: Jørgen Grøn: Karsten Hønge på Cafe møde på Mors en af kulturdagene var en god og
-inspirerende oplevelse. En ca. 20 mennesker deltog, fra bestyrelsen her var Jørgen Grøn og Ove Albrektsen
Der intet nyt om kandidat situationen på Mors.
4. Orientering fra regionen ved Lene Linnemann: Budget seminar for regionen fortsætter i morgen; vi i SF går
-efter 15 millioner ud af besparelser. Ikke spare på det psykiatriske, når det endelig er kommet lidt op.
- helst ekstra til kompetence center til tolkebistand. Ekstra penge til det palliative især ude i hjemmene.
- Hellere små nålestik som forbedringer til budgettet end ingenting bredt ud over det hele! Alle er med undtag- en Enhedslisten (samme evige historie).
5. KKR ved Erik Ingerslev:




Vederlagsfri fysioterapi – henvendelse fra Brønderslev kommune.
Afrapportering fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Organisering af arbejdet vedr. nye psykiatriske pladser.

Se for i øvrigt udsendte KKR referat.
7. Aftenens repræsentantskabsmøde: Vi tager en politisk snak efter programmet! Jørgen Grøn er bortrejst
- den sidste uge i september, derfor vil næstformanden indtræde som fungerende formand i denne uge.
8. Eventuelt: Ingenting. - referent Ove Albrektsen

