Repræsentantskabsmøde SF Nordjylland den 23. november 2017 kl. 19:00 i Løkkes gade.
Afbud: Dorthe Bager, Anette Søgård, Allan Caspersen, Arthur Corneliussen, Thomas Krogh, Allan Norre,
Aino Linkhorst, Inge Fomcenco.
Tilstede: Ove Albrektsen, Erik Busse, Thorkil Olesen, Erik Holm, Jimmi Sørensen, Britta Mølgaard, Jørgen
Grøn, Lene Linnemann.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af konstituering: Jørgen Grøn gennemgik vigtigste punkter heri! Konstitueringsaftalen
er udsendt med dette referat/vedhæftet! Enighed om at konstitueringen var fordelagtig for os i SF.
Konstitueringen blev godkendt af repræsentantskabet.
3. Evaluering af regionsvalgkampen: Lene Linnemanns personlige stemmetal var virkelig flotte.
Thomas Krogh blev 1. suppleant, Erik Holm 2. suppleant og Jørgen Grøn 3. suppleant med fine
personlige stemmetal.
Valgforbund: Hverken Enhedslistens, Sociale Fællesliste eller kommunisterne tilbagegang kunne
give os overskuds stemmer i valgkampen. En ide var hvis vi kunne udvide valgteknisk samarbejde
med Radikale Venstre og Alternativet. Regioner og kommuner skal hænge sammen i deres
valgkamp for SF. Vi kan skele lidt til Enhedslisten; de har rigtig mange kandidater, som næsten hver
især kan opsamle 50 – 100 stemmer. Det bliver til meget, når man summerer op!
Ide opkastet: Vi skal ha en spidskandidat, som vi markedsfører helt vildt (også økonomisk) –
dernæst skal vi have få A -kandidater (3-4 stykker), som vi også markedsfører hårdt og betaler alt
til. B kandidater skal være knyttet til alle de kommuner, hvor partiforeninger kan hjælpe med til
deres markedsføring. B kandidater kunne tænkes at skulle betale langt største parten af udgifterne
selv. Her kan partiforeninger også bidrage. Til sidst fylder vi bare partilisten op med C kandidater,
som er selv- finansieret i valgkampen.
Vi kunne ønske os et bedre samarbejde mellem SFU og SF i valgkampen. SFU er udfordret på grund
af at deres uddannelsesvalg og deraf flytninger! Efterlysning af en bedre struktur med indbygget
fleksibilitet for SFU.
Ide fremført: Vi skal i fremtiden bestemme os for en anden opstilling end ”sideordnet”! Det må
være os i bestyrelse/valgudvalg der bestemmer prioritering af kandidater. Flere af
repræsentantskabets fremmødte udtrykte også at de havde ændret på deres opfattelse af
spørgsmålet ”parti prioriteret” opstilling kontra ”sideordnet” opstilling. Diskussionen skal starte op i
god tid!
Lene Linnemann; elektroniske banner, hvor var de? Hvem så dem? 12. 000 kr. pr. kandidat er
meget, hvis ikke ret mange har set dem!
4. Orientering om resultater fra byrådsvalgene:
Thisted: Godt kommunalvalg for SF – 1 mandat ind, hvor man havde 0 før.
Jammerbugt: Tilbagegang (0,7%), men SF beholdt det ene mandat. SF havde her ikke nogen
fordelagtig valgforbund at være i.
Morsø: Ingenting her, ingen partiforening (som vi er bekendt med) - en halvering af SF stemmer i
forhold til forrige valg.
Hjørring: 0,3% tilbage, men holdt dog skindet på næsen. 1 mandat i byrådet.
Frederikshavn: Beholdt 1 mandat i byråd! Kun 0,1% tilbage. (byråd gået fra 31 – 29 medlemmer).
Brønderslev: SF har mistet deres mandat her! (stor tilbagegang her)!
Mariager Fjord: 0,3% tilbagegang, men SF beholdt deres mandat her!

Rebild: Tilbagegang for SF fra 3,7% - 2,8%, ingen mandat her til SF. (dårligt valgforbund med
socialdemokraterne)!
Vesthimmerland: Fra høje 12,4% tilbage til 9,1% og 4 mandater blev til 2 SF mandater! Dog et
plaster på såret. Fine stemmetal til Theresa Berg og 1. viceborgmester post!
Aalborg: Fra 1 mandat til 0 mandat! Eksempel på at valgforbund med et stort sejrende
socialdemokrati vil give storblødninger til små partier i valgforbundet.
Vedtagelse vedrørende KKR i Nordjylland; Erik Ingerslev orienterer og vejleder nye byrådsmed
lemmer angående KKR.
Vi vil lufte medlemskab af KKR for Theresa Berg, Jørgen Bing og Martin Bo!
5. Vedtagelse af procedure for valg af storkredsvalgt landsledelsesmedlem:
Vi kan godt i Repræsentantskabet for SF Nordjylland indstille og vælge ”Landsledelsesmedlemmer”
Jørgen Grøn skriver ud til partiforeningerne i Nordjylland for at de kan komme med forslag til
medlemmer til ”Landsledelsen”! Deadline er her den 8. december 2017.
Repræsentantskabet vælger landsledelses kandidater på møde sidst i februar; Vedtaget!
Vores forslag til emner: Inge Fomcenco, suppleant = Theresa Berg.
6. Eventuelt: Intet.
Referent: Ove Albrektsen

