SF Nordjylland bestyrelsesmøde den 9. oktober i Løkkesgade.
Afbud: Allan Norre, Erik Ingerslev, Bente Lauridsen, Inge Fomcenco (kommer kl. 20:00)
Fremmødte: Jørgen Grøn, Ove Albrektsen, Erik Busse, Jimmi Sørensen, Aino Linkhorst, Erik Holm, Lars Hoffmeyer,
Lene Linnemann, Allan Caspersen, Anders Hind.
1. Godkendelse af dagsorden; Nyt punkt før 2a – pkt. 2a – a. = Godkendelse af bil streamers. Ellers
dagsordenen godkendt.
2. a- a) Ove fremlagde skitser over bilstreamers til de 5 A kandidat biler. -ter til at møde Bestyrelsen godkendte
udkastet, men ville gerne ha et ekstra logo for SF tilføjet på bagende af bilerne. Ove ville sørge for
tilføjelse af SF logo og bestilling af arbejdet hos ARSA for hurtig levering. Når de kan påmonteres indkalder
sekretæren A kandidaterne til Hattemagervej 24 i Aalborg. Der var bestemt i bestyrelsen at SF Nordjylland
også betaler for afmontering af streamers (professionelt arbejde)!
a) Opsætning og trykning af pjecer: OK – men vi kan trykke flere, hvis nødvendigt. Sygehuspjece er gledet
ud af planlægning. Det er for sent!
b) Plakatsituation: Lene Linnemann redegjorde for hvilken kaotisk situation der var ved at opstå omkring
plakat produktion og levering til tiden! Men det ser lige nu fornuftigt ud. De skal hentes hos Lene i Gandrup
på hendes privatadresse. Vi aftaler nærmere omkring plakater og ophængnings plan ved et møde i
allernærmeste fremtid (eventuelt omkring vi mødes ved påsætning af streamers).
c) Valgmøder: Invitation om valgmøder med læger, hospitaler og biokemiske selskaber. Lytte møde hos
”Bedre psykiatri”, valgmøde med Aleris, valgmøde med Ældreråd + TV2 debatmøde i vores region og hos
DR/P4.
Planen for ”Ungevalgmøder” er lagt fast i skema. Og Erik Holm tager valgmøde på Vrå højskole den 6.
november. Og Ove tager ”regionsmødet regional udvikling” på Nordkraft den 19. november.
Lars Hoffmeyer nævnte Facebook arrangement hos ”International House” på udelukkende på engelsk den 5.
november kl. 16:00 – 19:00. Lars sender invitationen til Erik Holm.
d) Valgforbund: Jørgen Grøn fortalte om et turbulent forløb med Retsforbundet. Både ind i valgforbund og
ud igen. Så valgforbundet ligger fast: SF – Enhedslisten – Sociale fællesliste – Kommunisterne.
Dem der stiller til regionsrådsvalg er: Socialdemokratiet – Radikale Venstre – Sociale Fælles Liste –
Konservative – Nye Borgerlige – Retsforbundet – SF – Liberal Alliance – Kristendemokraterne –
Nationalpartiet – Dansk Folkeparti – Kommunisterne – Venstre - Enhedslisten – Alternativet.
Valgforbund: Radikale Venstre og Alternativet. Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne. Nye
Borgerlige og Dansk Folkeparti. SF, Enhedslisten, Kommunisterne og Social Fælles Liste. Liberal Alliance og
Venstre. – Socialdemokratiet, Retsforbundet og Nationalpartiet står uden for valgforbund.
e) Ulla Astman og Mogens Vestergaard fra socialdemokraterne samt Jørgen Grøn og Lene Linnemann fra SF
mødes den 31. oktober til en kort drøftelse inden valget.
f) Kalenderen: Problemer for Erik og Ove; kan ikke se hvad Lene har sat på! Lars Hoffmeyer er
kontaktperson for Erik og Ove vedrørende problematikken funktion ”kalender”!
g) Facebook: Vi vil bruge penge på Facebook reklamer; Elektroniske bannere til spidskandidat og de billigere
Facebook reklamer. Jørgen Grøn ringer til Janni Platz og spørger hvordan det går. Hvis det ikke går, så
kontakter Jørgen Niels Brøgger og kobler Lars Hoffmeyer på.
h) Aktiviteter: Opfordring; vær med ude på Regionshuset på Valgaften i SF lokale! Jørgen Grøn forventer de
5 A kandidater vil være til stede. Også bestyrelsesmedlemmer ønsker han, dukker op i lokalet.
Flere forslag fremme om, hvordan vi skal bruge de sidste uger inden valget; Nytorv eller pjece uddeling foran
sygehuse? En ting havde vi glemt: Bestilling af bolcher! Ove bestiller en ordentlig portion bolcher hos
hovedkontoret.
3. Genstart af SF Mors: Alligevel ingen SF opstilling til kommunalvalg på Mors! Jørgen Grøn ønsker ikke dette
punkt ”genstart af SF Mors” på dagsordenen lige i nærmeste fremtid!
4. Regionsrådet: Begrænset hvad der sker. Lene Linnemann – nogen spørgsmål?

5. Orientering fra KKR: Jørgen Grøn: Erik Ingerslev sørger for at SF kommunale valgte er klædt på til KKR efter
valget! Anders Hind: Rammeaftale = sociale aftale. Fokus: Behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Borgere
skal opleve sammenhæng mellem disse 2. Se nærmere i referat fra sidste møde i Aalborg Handicap Råds
referat!
6. Orientering fra Landsledelsen:
Inge Fomcenco:
 Grønneste land i verden (SF mål)
Havmiljø, Farlig kemi, levende natur
 Et mere lige Danmark. – Fattigdomsgrænse, Psykologhjælp, Brugerbetaling.
 Ældres forhold.
 God start for børn. – Institutioner, skoler
 Demokrati og åbenhed: - Borger drevne forslag, høringer for offentligheden.
 Pejlemærker for SF: Flygtninge- og indvandrerpolitik – hvor skal vi stå der?? Flere på bestyrelsen mente
at vi skulle holde fast på den værdi prægede politiske holdning; ikke populistiske ud meldinger.
Eventuelt: Repræsentantskabsmødet den 27. november blev foreslået flyttet til 23. november!
Referent: Ove Albrektsen

